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คาํนํา 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้
จดัทํารายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศกึษา 2556  เพ่ือรับการประเมินคณุภาพภายในและ
ภายนอก    ซึ่งได้ดําเนินการตามตวับ่งชีก้ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี ้และการประเมิน
คณุภาพภายนอกท่ีสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) กําหนด 15 
ตวับ่งชี ้ และตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 2 ตวับ่งชี ้ ตามอตัลกัษณ์ของส่วนงาน 2  ตวับ่งชี ้
รวมทัง้หมด 44 ตวับ่งชี ้  โดยช่วงเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คือ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเองฉบบันี ้เพ่ือเป็นการสร้างระบบการศกึษาให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสงัคม   โดยการใช้
ข้อมลูในการดําเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา   เพ่ือเป็น
แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนของคณะตอ่ไป 
        

   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512  ภายใต้ชื่อว่า  
Thai-German Technical Teacher College (TGTTC)  และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  ได้ยกฐานะขึ้น
เป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตพระนครเหนือ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2514 และโอนมา
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517  จึงได้ยกฐานะของคณะขึ้นเป็นคณะวิชา โดยใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2517 เป็นช่วงระยะที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  เพื่อผลิตครูช่างในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ   ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการ ดูงาน โดยคณะเริ่มรับ
นักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ. แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 
2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้าอีกด้วย    

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์   ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไป
จัดตั้งเป็นคณะวิชาใหม่  ดังนั้น คณะจึงได้ใช้ชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้นมา 

ต่อมาภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นคณะใหม่ ชื่อว่า คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ. 2556  

คณะจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จํานวน 21 หลักสูตร (ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 7 หลักสูตร  
ปริญญาเอก 7 หลักสูตร)  และยังได้เปิดสอนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา  โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สํานักงานคณบดี ซึ่งเป็นหนว่ยงาน
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน และ 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์เครือ่งกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชา
ครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค ์อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันกําหนดไว้ คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี 
เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง 
ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชั้นนําเพื่อรับใช้สังคม 
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย  ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่สากล 
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 พันธกิจ :  
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม   
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนา 
4. ทํานุบํารุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
วัตถุประสงค์ : 

 1. ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่มีความพร้อมทาง ด้านการเรียน
การสอนและการจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา   และผู้บริหารอาชีวศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหารการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม  ให้เป็นผู้นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจัย 
 3. วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  และงานธุรกิจด้านช่างอุตสาหกรรม 

ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ 
 4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่าง ๆ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา  การจัดการเรียน
การสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดสอนทั้งในสถาบัน และให้แก่ชุมชนตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  ที่มุ่งเน้น การ
ปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี 

อัตลักษณ์ :  บัณฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  
เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนงาน ของคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

สํานักงานคณบดี ภาควิชา 
ครุศาสตร์เครือ่งกล 

ภาควิชา 
ครุศาสตรไ์ฟฟ้า 

ภาควิชา 
ครุศาสตรโ์ยธา 

ภาควิชา 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 

ภาควิชา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ภาควิชา 
บริหารเทคนิคศกึษา 
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รายนามคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ 
 1.  ผศ.ดร.พนาฤทธิ์   เศรษฐกลุ  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
      2. อ.ดร.จริะศักดิ ์ วิตตะ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           กรรมการ 
      3.  รศ.ดร.สมศักดิ ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
      4. อ.วทิวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
           5. อ.ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
 6. ผศ.ดร.จรัญ แสนราช  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์         กรรมการ 
  7. ผศ.ดร.บณัฑิต สุขสวัสดิ์  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล   กรรมการ 
 8. อ.นริศร  แสงคะนอง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   กรรมการ 
           9. ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา   กรรมการ 
          10. อ.ดร.กฤช  สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   กรรมการ 
          11. อ.ดร.ธีรพงษ ์ วิริยานนท์       หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี     กรรมการ 
          12. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร          หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา    กรรมการ 
          13. ผศ.สุนีย ์  วรรธนโกมล หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
          14. อ.ดร.ประดิษฐ ์ เหมือนคิด          ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา        กรรมการ 
          15.  รศ.ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท ์ ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
          16. รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ ์ ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ  
          17. อ.รักนรินทร ์ แสนราช  ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
          18. น.ส.มัลลิกา ศรีเพ็ญ  หัวหน้าสํานักงานคณบดี   เลขานุการ 
          19. น.ส.สุภาพร เซ่งไพเราะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ
 รายนามคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 1.  ผศ.ดร.พนาฤทธิ ์ เศรษฐกุล  ประธานกรรมการ 
      2.  อ.ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ รองประธานกรรมการ 
      3.  อ.ดร.จริะศักดิ ์ วิตตะ   กรรมการ 
 4.  รศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 
      5.  อ.วทิวัส  ทิพย์สุวรรณ  กรรมการ 
 6.  ผศ.ดร.จรัญ แสนราช   กรรมการ 
      7.  ผศ.ดร.บณัฑิต สุขสวัสดิ์   กรรมการ 
      8.  อ.นริศร  แสงคะนอง  กรรมการ 
           9.  ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ ์  กรรมการ       
          10. อ.ดร.กฤช  สินธนะกุล  กรรมการ 
          11. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  กรรมการ 
          12. อ.ดร.ธีรพงษ ์ วิริยานนท ์  กรรมการ 
          13. ผศ.สุนีย ์  วรรธนโกมล  กรรมการ 
          14. นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ   กรรมการ 
          15. นางกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล  กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM / TTM) 
 2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
 3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 
 4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MTM) 
 5 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MTT) 
 6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) 
 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 7 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE / TTE) 
 8 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 
 9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)    
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
          10 หลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TTC) 
          11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 
          12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 
          13 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)  
   ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
          14 หลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT / CED)  
          15 หลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(MTCT) 
          16 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 
 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลย ี
          17 หลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 
          18 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET)  
 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
 19 หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) 
 20 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTEM) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 21 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา (DICT)  
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คณาจารย์/บุคลากร  
ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีจํานวนอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ (31 มกราคม 2557) 

 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา  ตําแหน่งทางวชิาการ รวม 
เอก โท ตรี อื่น ๆ อ. ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ    
-ข้าราชการ 16 4 1   11 7 3  21 
-พนักงานมหาวทิยาลัย 54 31 1   52 20 14  86 
-ผู้มีความรู้ความสามารถฯ  1    1    1 
-ต่อเวลาปฏิบัตงิาน 1 1     1 1  2 

รวม 71 37 2 64 28 18 0 110
สายสนับสนุนวิชาการ เอก โท ตรี อื่น ๆ ปป. ชก. ชพ. ชช. รวม
-ข้าราชการ  5 9   3 11   14 
-พนักงานมหาวทิยาลัย  6 20 3  23 3 3  29 
-พนักงานราชการ   2   2    2 
-ลูกจ้างประจํา    7  7    7 
-พนักงานพิเศษ   13 4  17    17 

รวม  11 44 14 52 14 3  69 
รวมบุคลากรทัง้หมด 179 

 
หมายเหตุ    ปป. หมายถึง  ปฏิบัติงาน/ปฏิบตัิการ  ชพ. หมายถึง  ชํานาญการพิเศษ 
                ชก. หมายถงึ  ชํานาญการ   ชช. หมายถึง  เชี่ยวชาญ 
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จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน  (ปกีารศึกษา 2556)   
 

สาขาวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM/MTM) 97 49 - 146 20 12 - 32 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/MTT) 98 5 - 103 26 - - 26 
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 111 - - 111 32 - - 32 
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) - - 21 21 - - 3 3 
วิศวกรรมไฟฟ้า (TE/MTE) 436 137 - 573 117 26 - 143 
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE) - - 26 26  - 2 2 
วิศวกรรมโยธา (TTC) 19 - - 19 8 - - 8 
โยธา (MTC) - 6 - 6 - 29 - 29 
บริหารงานวิศวกรรมโยธา (MCEM) - 1 - 1 4 1 - 5 
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE/MCEE/DCEE) 190 6 7 203 - - - - 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED/MTCT) 243 83 - 326 39 53 - 92 
คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) - - 43 43 - - 2 2 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET/DET) - 21 76 97 - 25 15 40 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM/DVTM) - 43 85 128 - 30 - 30 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MIB/MBA)         
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (DRD) - - - - - 115 7 7 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา (DICT) 

- - 44 44 - - - - 

รวม 1,194 351 302 1,847 246 291 29 566 
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งบประมาณ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
 เงินงบประมาณของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2556  จําแนกตาม
หมวดรายจ่าย  (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)    

 งบประมาณ รายได้ รวม 
1. รายรับทั้งหมด 
   - รายรับจากการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
   - มหาวิทยาลัยสมทบเงินงบบคุลากร  
     (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ป ี2556 
2. รายรับจากการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
    - รายรับจากงานบริการวิชาการและวิชาชพีประจําป ี
    - มหาวิทยาลัยสนับสนุนบริการวิชาการตอบสนอง 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. ค่าใชจ้่ายทัง้หมดโดยไม่รวมครุภัณฑ์  
    อาคารสถานที่และที่ดิน 
4. ค่าใชจ้่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 
5. ค่าใชจ้่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
    (เฉพาะรายจ่าย) 
6. ค่าใชจ้่ายและมูลค่าในการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
7. ค่าใชจ้่ายเพือ่พัฒนาคณาจารย์ 
8. เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ
9. สินทรัพย์สุทธิ 

103,686,222.49
97,578,400.00
6,107,822.49

255,000.00
-

255,000.00

98,355,588.59

5,142,000.00
210,255.00

-
-

233,378.90
5,142,000.00

16,123,700.00 
16,123,700.00 

- 
 

10,417,816.98 
10,417,816.98 

- 
 

11,188,885.16 
 

533,209.04 
8,334,863.67 

 
187,738.40 

2,376,183.38 
6,464,559.11 

553,209.04 

119,809,922.49
113,702,100.00

6,107,822.49

10,672,816.98
10,417,816.98

255,000.00

109,544,473.75

5,695,209.04
8,545,118.67

187,738.40
2,376,183.38
6,697,938.01
5,695,209.04

หมายเหตุ   เงินงบประมาณแผ่นดนิรวมเงินกันเหลื่อมปีแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่าย 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดําเนินการตามขั้นตอนการทํางานของการ
บริหารคุณภาพตามวงจร PDCA โดยหน่วยบริหารคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คอย
ประสานงานและดูแลรับผิดชอบ  มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่กําหนด
นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน กําหนดรูปแบบ วางแผน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และ
มีคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ  โดยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะปีละ
ครั้ง ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สกอ.) และสอดคล้องกับ สมศ. และคํารับรองการปฏิบัติงาน                         
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตัวเองอยูใ่นกลุ่มสถาบันเฉพาะทางทีเ่น้นการผลิตบณัฑิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ค1) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555  (การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา และผล
การพัฒนาส่วนงาน) 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะมีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร   โดยวิเคราะห์เชงิประจักษ์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ การศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการซ่ึงพบวา่มอีาจารยร์ะดับปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น 
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มหาวิทยาลัยใหน้ักศึกษาระดับปริญญาตรีประเมินผลผู้สอนทางออนไลน์ ส่วนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาใช้แจก
แบบประเมินผู้สอนที่เป็นเอกสารของส่วนงานเอง เนือ่งจากมหาวิทยาลัยกําหนดประเมินเฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
เท่านั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มกีารประเมินผลผู้สอนออนไลน์ในระดับปริญญาตรีครบทกุรายวิชา ส่วนระดับบัณฑิต 
ศึกษายงัไม่ครบ แต่ยังมีบางรายวิชาที่มีผลประเมินไม่ถึง 3.51  

ด้านการวิจัย 
คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ทําวิจัยหรือนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพิ่มมากกว่าเดิม 
ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

 คณะมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บรกิาร และ
ภาควิชาที่ให้บรกิารวิชาการไดน้ําความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอด โดย 

-  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดตั้งศูนยว์ิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อัจฉรยิะ  
-  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จดัตั้งศูนย์วิจยัพลังงานทดแทน และศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม 
-  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดตัง้ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ําและโครงสร้างพื้นฐาน และศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน 

วิศวกรรมปฐพ ี
-  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลย ีจัดตั้งศูนยว์ิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา และศูนย์วิจัยการจดัการนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี  
 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 คณะมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะเองและจัดโดยนักศึกษาเป็นจํานวนมาก  ซึ่งเป็นการปลูกฝังและร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  โดยเฉพาะการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” ณ วัดเกาะพิกุล และโรงเรียนวัดเกาะพิกุล อ.บ้านนา จ.นครนายก  ซึ่งเป็นการนําความรู้
จากวิชา 020213004 Electrical Engineering Practice I  มาประยุกต์ใช้งานจริง และสร้างความตระหนักในการร่วม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 คณะมีการให้ความรู้แก่นกัศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึง่ต้อง
ดําเนินการตาม PDCA ทั้งหมด รวมทัง้มีการพฒันานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 
 ด้านระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 คณะกําหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการกับทกุหน่วยงาน 
รวมทัง้มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบดว้ยผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาร่วม
เป็นกรรมการ และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทกุปีอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1  เป้าหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  
               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 18 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 5 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ ข้อ 7 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ข้อ 6 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ข้อ 4 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา ข้อ 4 
สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 
สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ค่าเฉล่ีย 4 

สมศ. 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร ่ ร้อยละ 20 

สมศ. 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ไดร้บัการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่ ร้อยละ 50 
สมศ.14 การพฒันาคณาจารย์ คะแนน 4 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อ 7 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา ข้อ 6 
องค์ประกอบที ่4 การวิจยั   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ข้อ 7 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา บาท : คน 180,000 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ร้อยละ 20 
สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 
สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 6 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 
5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 4 
สมศ. 8 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
           พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 

สมศ. 9 การเรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ 4 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 
สมศ. 11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําส่วนงานและผู้บริหารทกุระดับของส่วนงาน ข้อ 6 
7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรยีนรู ้ ข้อ 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 
9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง ข้อ 5 
9.20.2 ระบบและกลไกการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ ข้อ 4 
องค์ประกอบที ่97 อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม   
97.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีคิ่ดเป็น ทําเป็น ข้อ 6 
97.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 
ข้อ 6 

97.30.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีคิ่ดเป็น ทําเป็น  
           ถ่ายทอดเป็น 

ข้อ 6 

97.30.2 ระบบและกลไกการพัฒนาคณะให้เปน็ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง 
           สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ข้อ 6 

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ค่าเฉล่ีย 4.50 
สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสังคม ภายในสถาบัน ข้อ 5 
สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสังคม ภายนอกสถาบัน ข้อ 3 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน)   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบและมิติของระบบประกันคุณภาพ 

 

องค์ประกอบ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 
ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
6. การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.22 4.29 4.27 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (รวมทุกตัวบ่งชี้) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมิติของระบบประกันคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 
ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
6. การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.33 - 4.33 ดี 
97. อตัลกัษณ์ และมาตรการสง่เสริม - 5.00 4.72 4.88 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.38 4.37 4.38 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพฒันาในภาพรวม 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาติ 
2. มรีะบบและกลไกท่ีส่งผลใหน้ักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามกีารนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการและ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ได้เป็นจํานวนมาก  
 

จุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
ระบบและกลไกการติดตามรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.3-4) รายงานผล

การดําเนินงานรายวิชา (แบบ มคอ.5 และ 6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7) 
 
แนวทางการพฒันา (ภาพรวม) 
ควรมีระบบและกลไก ตลอดจนมาตรการในการติดตามรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ รวมถงึรายงานผลการ

ดําเนินงานรายวิชาของหลักสูตร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดัทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของส่วนงาน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ปรัชญาหรือปณิธาน  และ
วตัถปุระสงค์ของส่วนงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบนั และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

  1.1-01, 
1.1-02 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสว่นงานไปสูท่กุหน่วยงานภายใน    1.1-02, 
1.1-03 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตักิารประจําปีครบ 4 
พนัธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ 
และการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 

 
 

  1.1-04, 
1.1-05 

 

4. มีตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตักิารประจําปีและคา่เป้าหมาย
ของแตล่ะตวับง่ชี ้เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารประจําปี 

 
 

  1.1-05 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปีครบ 4 พนัธกิจ    1.1-06, 
1.1-07 

6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตักิาร
ประจําปี อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

   1.1-06, 
1.1-07 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์  
อย่ า ง น้ อย ปีละ  1 ค รั ้ง  และรายงานผลต่อผู้ บ ริหา รและ
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือพิจารณา และรายงานต่อ
มหาวิทยาลยั 

 
 

  1.1-06, 
1.1-07 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสว่นงานไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบตักิารประจําปี 

   1.1-08 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีการกําหนดแผนพฒันาการศกึษา  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2555-2559  ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 5/2555 เม่ือ
วันท่ี 31พฤษภาคม 2555 (1.1-01)    ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดสัมมนาคณะ เร่ือง ครุศาสตร์
อตุสาหกรรมก้าวไกลสูอ่าเซียน ระหวา่งวนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว  
จ.กาญจนบุรี (1.1-02)  เพ่ือให้ได้แนวทางในการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั 

ข้อ 2 ในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้มีการถ่ายทอดแผนสูร่ะดบับคุคลในการ
จดัสมัมนาคณะ เพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามพนัธกิจภายใต้วิสยัทศัน์
ของคณะ (1.1-02)  และมีการแจ้งให้บคุลากรรับทราบทางเว็บไซต์ในระบบ e-doc  (1.1-03) 

ข้อ 3 ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนัน้  ได้มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์
(Strategy Map) (1.1-04)  เพ่ือแปลงแผนพฒันาการศกึษาคณะไปสู ่แผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ครบทกุพนัธกิจ (1.1-05) 

ข้อ 4 ในแผนปฏิบตักิารประจําปี มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ
โครงการท่ีตอบสนองประเดน็ยทุธศาสตร์ครบทัง้ 4 พนัธกิจ เพ่ือวดัความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตักิารประจําปี  

ข้อ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปีครบทัง้ 4 พนัธกิจ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตักิารตามคํารับรองการปฏิบตังิาน (1.1-06), (1.1-07) 

ข้อ 6 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัตามแผนปฏิบตักิารตามคํารับรองการปฏิบตังิาน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน พร้อมทัง้รายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  (1.1-06), (1.1-07) 

ข้อ 7 
 

มีการประเ มินผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตักิารประจําปีทกุปี  และรายงานผลตอ่ผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจําสว่นงาน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและรายงานตอ่มหาวิทยาลยั ซึง่กําหนด
ตวัชีว้ดัไว้ 65 ตวัชีว้ดั  ดําเนินการได้บรรลตุามเป้าหมาย 51 ตวัชีว้ดั คดิเป็นร้อยละ 78.46  (1.1-07) 

ข้อ 8 มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสว่นงานไปปรับปรุงแผนปฏิบตักิารในปีตอ่ไป (1.1-08) 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 ผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัตามแผนปฏิบตักิารอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-01  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2555-2559 (ระยะ 5 ปี) 
เอกสารหมายเลข 1.1-02 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมก้าวไกลสูอ่าเซียน  

วนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลกิส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบรีุ 
เอกสารหมายเลข 1.1-03  การเผยแพร่แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สูบ่คุลากร 
เอกสารหมายเลข 1.1-04  Strategy Map คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 เอกสารหมายเลข 1.1–06  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
                ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในรอบ 9 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
     ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 1.1-08 รายงานผลการปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสตูรตาม
แนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   2.1-01, 

2.1-02, 

2.1-03 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดโดย
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   2.1-04 

3. ทกุหลกัสตูรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั 
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิสําหรับหลกัสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลกัสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 

   2.1-05 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา 
และมีการประเมินหลกัสตูรทุกหลกัสตูรอย่างน้อยตามกรอบเวลา 
ท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ  กรณีหลกัสตูรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท่ี้
กําหนดในแตล่ะปี ทกุหลกัสตูร 

   2.1-01, 

2.1-02 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา 
และมีการพฒันาหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุม 
ศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากบัให้การดําเนินงานตามตวับ่งชี ้
ในข้อ 3 ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทกุตวับง่ชี ้และทกุหลกัสตูร 

    

6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรระหว่างส่วนงาน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลกัสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดบั
การศกึษา* 

   2.1-06 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

7. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท) 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา* 

    

8. หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่น
หลกัสตูรมากกวา่ร้อยละ 30 ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบั
การศกึษา* 

    

*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่  

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอนทัง้หมด หลกัสตูร 21 

1.1 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 7 

1.2 ระดบัปริญญาโท หลกัสตูร 7 

1.3 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 

2. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 

และกรอบ TQF หรือเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 

หลกัสตูร 7 

2.1 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 7 

2.2 ระดบัปริญญาโท หลกัสตูร 7 

2.3 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 

3. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินหลกัสตูรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด หลกัสตูร - 

3.1 จํานวนหลกัสตูรท่ีครบรอบระยะเวลาของหลกัสตูร หลกัสตูร - 

3.2 จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด หลกัสตูร - 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

4. จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF (นบัเฉพาะหลกัสตูร TQF)  7 

4.1 จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดท่ีดําเนินการตามกรอบ TQF หลกัสตูร 21 
4.2 จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการประเมินตามตวับง่ชีข้องกรอบ TQF หลกัสตูร - 
4.3 จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผา่นเกณฑ์ 

การประเมิน 5 ข้อแรก และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีท่ี้กําหนด 
หลกัสตูร - 

4.4 จํานวนหลกัสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ TQF ท่ีผา่นเกณฑ์ 
การประเมินครบทกุตวับง่ชี ้

หลกัสตูร - 

5. จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพ   
5.1 จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพทัง้หมด หลกัสตูร 1 
5.2 จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพ 
หลกัสตูร 1 

5.3 จํานวนหลกัสตูรวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

หลกัสตูร - 

5.4 ร้อยละของหลกัสตูรวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสตูร
ตอ่หลกัสตูรวิชาชีพทัง้หมด 

หลกัสตูร - 

6. จํานวนหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน หลกัสตูร 14 
6.1 ระดบัปริญญาโท (ท่ีมีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) หลกัสตูร 7 
6.2 ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูร 7 
6.3 ร้อยละของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอนตอ่

จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 
ร้อยละ 66.67 

7. จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา คน 1,847 
7.1 ระดบัปริญญาตรี คน 1,194 
7.2 ระดบัปริญญาโท คน 351 

- นกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ก คน 135 
- นกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีเลือกเรียนแผน ข คน 216 

7.3 ระดบัปริญญาเอก คน 302 
7.4 ร้อยละของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีอยูใ่น

หลกัสตูรตอ่จํานวนนกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 
ร้อยละ 35.35 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่ โดยมีการแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
จัดทําหลักสูตร และดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (2.1-01)  มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ครบรอบระยะเวลา (2.1-02)  ตามแนวทางท่ี สกอ.กําหนด และตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   โดยมี
คณะกรรมการวิชาการคณะเป็นผู้ควบคุมดูแล ส่วนในระดบัภาควิชาจะมีคณะกรรมการวิชาการของ
ภาควิชาพิจารณา (2.1-03) ก่อนนําเสนอคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  ซึง่ในปีการศกึษา 2556  
หลกัสตูรได้รับความเห็นชอบอนมุตัใิห้เปิดหลกัสตูรใหม่ 3 หลกัสตูร คือ  หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MTT) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และการศกึษา (DCEE) (2.1-04) 

ข้อ 2 คณะยดึแนวทางการปฏิบตัใินการปิดหลกัสตูรตามขัน้ตอนของมหาวิทยาลยั    และแนวทางท่ี สกอ. 
กําหนด (2.1-05)   

ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ และหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรโยธาและการศกึษา 
(หลกัสตูร 5 ปี) ได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556  
(2.1-06) 

ข้อ 4 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและภาควิชา ทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการเก่ียวกบั
หลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด   แตย่งัไมมี่การประเมินหลกัสตูรตามกรอบ TQF 

ข้อ 5 มีคณะกรรมการวิชาการของคณะและภาควิชา ทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการดําเนินการเก่ียวกบั
หลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  แตย่งัไม่มีการประเมินหลกัสตูรตามกรอบ TQF 

ข้อ 6 คณะมีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสตูรของหน่วยงาน  โดยมีผู้ทรงคณุวฒิุผู้ มีความรู้และ
เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการพฒันาหลกัสตูร (2.1-07) 

ข้อ 7 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวน 14 หลกัสตูร จากหลกัสตูรทัง้หมด 21 หลกัสตูร คดิเป็นร้อยละ 66.67   

ข้อ 8 คณะมีการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา ทัง้หมด 14 หลกัสตูร โดยแยกเป็นระดบัปริญญาโท 
7 หลกัสตูร ซึง่เปิดสอนทัง้แผน ก และ แผน ข  และปริญญาเอก 7 หลกัสตูร เป็นแผน ก ทัง้หมด ซึง่มี
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท แผน ก 135 คน แผน ข 216 คน  ระดบัปริญญาเอก 302 คน  ตอ่จํานวน
นกัศกึษาทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 1,847 คน  คดิเป็นร้อยละ 35.35   
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- การประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ   
 
แนวทางการพัฒนา : 

- ควรมีการควบคมุ กํากบัให้มีการประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรอยา่งจริงจงั 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.1-01  การเสนอหลกัการขอเปิดหลกัสตูรใหม่ 
เอกสารหมายเลช 2.1-02 การปรับปรุงหลกัสตูร 
เอกสารหมายเลข 2.1-03  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการวิชาการคณะ และภาควิชา  
เอกสารหมายเลข 2.1-04  จํานวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556  
เอกสารหมายเลข 2.1-05 ขัน้ตอนการปิดหลกัสตูร 
เอกสารหมายเลข 2.1-06  ใบรับรองปริญญาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธาและ 

การศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) จากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา 
เอกสารหมายเลข 2.1-07  คําสัง่แตง่ตัง้กรรมการจดัทําหลกัสตูรท่ีมีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   แปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1.คา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  

 
สูตรการคาํนวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก  =  

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

x 5 
 60 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด (รวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่) คน 110 

1.1 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน 2 
1.2 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเทา่ คน 37 
1.3 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ คน 71 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ 64.55 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง  
  คณะมีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีการพฒันาปรับวฒิุปริญญาเอกเพิ่มขึน้ทกุปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป  
 

สูตรการคาํนวณ : 
1. คํานวณคา่การเพิ่มขึน้ของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = 
 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

x 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
30 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด (รวมอาจารย์ประจําท่ีลาศกึษาตอ่) คน 110 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ คน 59 
2. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 32 
3. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 19 
4. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ คน - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ร้อยละ ร้อยละ 18 ร้อยละ 17.27 2.88 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
1. อาจารย์สว่นมากรับงานบริการวิชาการ จงึทําให้ไม่สามารถมีเวลาทําผลงานทางวิชาการ 
2. อาจารย์ให้ความสําคญัในการขอตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการให้มากขึน้  
2. ควรสร้างความตระหนกัให้อาจารย์เห็นความสําคญัและประโยชน์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

  
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.2–01 เอกสารสรุปจํานวนคณาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ทัง้ด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล และมีแผนการบริหารและพฒันา
บคุลากรสายสนบัสนนุท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
 

  1.1-05,  
2.4-01 ถึง 

2.4-04 

2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

   2.4-05 

3. มีสวสัดกิารเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี และสร้างขวญั กําลงัใจให้
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุสามารถทํางานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 
 

  2.4-06  
ถึง  

2.4-08 
 

4. มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุนํา
ความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการจดัการเรียน 
การสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา ตลอดจน 
การปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

  2.4-09, 
7.2-04 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุ และดแูลควบคมุให้คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนบัสนนุถือปฏิบตั ิ

   2.4-10, 
2.4-11 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

    

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร 
    และการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะได้ดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลยัตามมติ ก.บ.ม. เร่ือง กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
พฒันาคณาจารย์และบคุลากร (2.4-01)  ตามประกาศสภามหาวิทยาลยั เร่ือง โครงการสง่เสริมการเพิ่ม
จํานวนบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559  (2.4-02)   และตามมติ ก.บ.ม. เร่ือง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายสนบัสนุน
วิชาการ (2.4-03)  คณะได้กําหนดแผนพฒันาบคุลากรไว้ในแผนปฎิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  (1.1-05)  นอกจากนี ้คณะมีการจดัทําแผนพฒันาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พ.ศ.
2556-2559) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2557 (2.4-04) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรของคณะ   

ข้อ 2 มีการดําเนินการตามแผนพฒันาบคุลากรและดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด (2.4-05) 
ข้อ 3 มหาวิทยาลยัมีการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (2.4-06) 

การบริการตรวจสุขภาพประจําปี  การทําประกันภัยสุขภาพกลุ่ม (2.4-07)  มีการส่งเสริมสนับสนุน
บคุลากรให้ได้รับการพฒันา ซึง่ในปีการศกึษา 2556  มีอาจารย์ลาศกึษาตอ่จํานวน 3 คน  นอกจากนี ้
คณะยงัมีการจดัทํากิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2556 (2.4-08)  เพ่ือ
พฒันาภมิูทศัน์และบรรยากาศทางวิชาการให้บคุลากรมีคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความสขุใน
การทํางาน ซึง่ได้รับความร่วมมือจากบคุลากรและนกัศกึษาของคณะเป็นอยา่งดี   

ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุนําความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันามา
ใช้ในการเรียนการสอนและวิจยั  ซึง่ในปีการศกึษา 2556 มีบคุลากร 1 ท่านคือ รศ.ดร.ปรัชญนนัท์ นิลสขุ 
ไปทําวิจยัร่วมกบั มหาวิทยาลยัอีดิธโคแวน เครือรัฐออสเตรเลีย กําหนด 1 ปี (2.4-09)  เม่ือรายงานตวั
กลบัเข้าทํางานได้นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาถ่ายทอดความรู้ให้กบับคุลากรสายวิชาการและ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบัตา่งประเทศ”  (7.2-04)  

ข้อ 5 มีการดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วยจรรยาบรรณของบคุลากร พ.ศ. 2552 (2.4-10)  และ
มีการให้ความรู้แก่บคุลากรของมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี โดยเฉพาะบคุลากรใหม่ 
(2.4-11)   

ข้อ 6 - 
ข้อ 7 - 

 
 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบตังิานและความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีแผนงานท่ีชดัเจนและปฏิบตัไิด้ 
 2.  มีการจดัสวสัดกิาร สร้างเสริมระบบการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้บคุลากรทํางานได้อยา่งมี
ความสขุ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
  ขาดการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสาย 

สนบัสนนุ 
 
แนวทางการพัฒนา : 
  ควรมีการประเมินผลและนําผลประเมินท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานมาเป็นแนวทางพิจารณา 
ในการดําเนินการจดัทําแผนพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุครัง้ตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 2.4–01  มต ิก.บ.ม. มหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2554 เร่ือง 
 กําหนดแนวทางการดําเนินงานพฒันาคณาจารย์และบคุลากร  
เอกสารหมายเลข 2.4-02   ประกาศสภามหาวิทยาลยัฯ เร่ือง โครงการสง่เสริมการเพิ่มจํานวนบคุลากรสาย 

 วิชาการให้มีคณุวฒิุปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2555-2559 

เอกสารหมายเลข 2.4-03  มต ิก.บ.ม. มจพ. ครัง้ท่ี 1/2555  เม่ือวนท่ี 16 มกราคม 2555 เร่ือง การกําหนด 
 ตําแหน่งทางวิชาการของสายสนบัสนนุวิชาการ   

 เอกสารหมายเลข 2.4-04  แผนพฒันาบคุลากร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (พ.ศ.2556-2559)  
 เอกสารหมายเลข 2.4-05 รายงานผลการปฏิบตังิานตามข้อตกลงของคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการสง่เสริม 
  บคุลากรสายวิชาการให้มีคณุวฒิุปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 2.4–06   โครงการประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.4–07   โครงการตรวจสขุภาพประจําปี ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.4–08   โครงการกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2556 
เอกสารหมายเลข 2.4-09 รายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัริาชการของ รศ.ดร.ปรัชญนนัท์ นิลสขุ 
เอกสารหมายเลข 2.4-10   คูมื่อจรรยาบรรณบคุลากร มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เอกสารหมายเลข 2.4-11   โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ความรู้และแนวทางในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
 ของบคุลากร 

 เอกสารหมายเลข 7.2-04 โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบัตา่งประเทศ” 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ 
    ในอตัราไม่สงูกวา่ 8 FTES ตอ่เคร่ือง 

   2.5-01 

2. มีการบริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นกัศกึษาทกุ 
ปีการศกึษา 

 
 

  2.5-02 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและ
การพฒันานกัศกึษา อยา่งน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร 
อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 
 

  2.5-03, 
2.5-04, 
2.5-05 

4. มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อยา่งน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

 
 
 

   

5. มีระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 

  2.5-06, 
ถึง 

2.5-11 

6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทกุข้อไม่ต่ํากวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

   2.5-02, 
3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคณุภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการ 
พฒันาการจดับริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของ
ผู้ รับบริการ 

   2.5-12, 
3.1-10 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ทัง้หมด (ไม่ต้องปรับคา่เป็นปริญญาตรี) FTES 1,352.03 
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีใช้ เคร่ือง 1,357 
3. สดัสว่นจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จํานวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีมี
การจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีใช้ 

FTES : 
เคร่ือง 

0.996 

4. ผลการประเมินคณุภาพของบริการท่ีจดัให้นกัศกึษา   
4.1 บริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้อ่ืนผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ คา่เฉล่ีย 4.59 
4.2 บริการด้านกายภาพ คา่เฉล่ีย 3.53 
4.3 บริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น คา่เฉล่ีย 3.61 
4.4 ระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยั คา่เฉล่ีย 3.68 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 

 
คณะมีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,357 เคร่ือง (ในห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการ จํานวน 244 เคร่ือง  Notebook ท่ีลงทะเบียน WIFI จํานวน 1,113 เคร่ือง) แยกเป็น
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 260 เคร่ือง  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 687 เคร่ือง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  
5 เคร่ือง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 114 เคร่ือง  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 30 เคร่ือง  ภาควิชา
บริหารเทคนิคศึกษา 146 เคร่ือง และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการสื่อสาร 
จํานวน 115 เคร่ือง  รวมทัง้สิน้ 1,357 เคร่ือง  โดยคณะมีคา่ FTES ปีการศกึษา 2556 เท่ากบั 1,352.03
ซึง่เป็นจํานวนท่ีเพียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาในสดัสว่น 0.996 คนตอ่เคร่ือง (2.5-01) 

ข้อ 2 มหาวิทยาลยัได้รวมห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้ท่ีสํานกัหอสมดุกลาง 
อาคารนวมินทรราชินี เพ่ือให้นกัศกึษาและบคุลากรได้ใช้บริการอยา่งทัว่ถึง โดยสํานกัหอสมดุกลางมีการ
จดัโครงการการใช้บริการห้องสมดุอตัโนมตัิ การสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่ายและการฝึกอบรม   เพ่ือ
เป็นการศึกษาและเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตท่ีเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียน
สามารถเลือกหวัข้อบรรยายและฝึกอบรมได้ตามวนั เวลาท่ีสะดวก  ซึง่มีการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.59 อยูใ่นระดบัดี (2.5-02) 

ข้อ 3 มีการจดัการดแูล ทําความสะอาด บํารุงรักษาและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (2.5-03), (2.5-04) และติดตัง้จุดเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless) ตามจดุตา่ง ๆ ภายในอาคาร  (2.5-05) 

ข้อ 4 มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น ได้แก่ 
- ด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ ได้แก่ ระบบการรับสมคัรนกัศกึษาทาง  
  อินเตอร์เน็ต ประกาศผลสอบคดัเลือกทางอินเตอร์เน็ต ลงทะเบียนออนไลน์ เช็คยอดจํานวนนกัศกึษาท่ี 
  ลงทะเบียนในแตล่ะรายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพิ่ม ดตูารางสอนและตารางสอบออนไลน์  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
- ด้านการบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล โดยมหาวทิยาลยัจดัให้มีการทําประกนัอบุตัเิหตใุห้ 
  นกัศกึษาทกุคน และมีงานอนามยัของมหาวิทยาลยัเปิดให้บริการแก่นกัศกึษาและบคุลากร  
- มีร้านค้าจําหน่ายเคร่ืองด่ืม เคร่ืองเขียน และถ่ายเอกสารภายในคณะ  

ข้อ 5 มีการดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเร่ืองประปา (2.5-06) ระบบไฟฟ้า (2.5-07) 
เคร่ืองปรับอากาศ (2.5-08) ห้องนํา้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ (2.5-09)  มีระบบและติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัในบริเวณจดุตา่ง ๆ ภายในอาคาร (2.5-10) มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัในคณะ  
โดยกําหนดเวลาเปิด-ปิดอาคาร และจดัทําบตัรผา่นประตเูข้าออกอตัโนมตั ิ(2.5-11)   

ข้อ 6 มีการประเมินความพงึพอใจบริการของคณะในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ (3.1-10)   
- ห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อยูท่ี่ 4.59  (2.5-02)  ของมหาวิทยาลยั 
- ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตไร้สาย อยูท่ี่ 3.62   
- ด้านงานทะเบียนนกัศกึษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ สภาพแวดล้อม บริการจดัจําหน่ายอาหาร 
  อยูท่ี่ 3.54  
- ระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยั รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั อยูท่ี่ 3.68 

ข้อ 7 มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองห้องสมดุ มจพ. (2.5-12)   ในสว่นของคณะนําผล
ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่ามาปรับปรุงทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-10) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาในสดัสว่น 0.996 คน 
ตอ่เคร่ือง 

2.  มีการบํารุงรักษา ซอ่มแซมห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร สิง่อํานวยความสะดวก และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
อยา่งตอ่เน่ือง  

3. มีการจดัการและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ทอ่สขุาภิบาล ห้องนํา้และ 
เคร่ืองปรับอากาศอยา่งอยา่งตอ่เน่ือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.5-01  ข้อมลูจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ทัง้หมด (FTES) ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.5-02  สรุปผลประเมินความพงึพอใจตอ่การให้บริการสํานกัหอสมดุกลาง  
เอกสารหมายเลข 2.5-03  โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
เอกสารหมายเลข 2.5-04  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารโรงงาน 
เอกสารหมายเลข 2.5-05  โครงการตดิตัง้ระบบเครือขา่ยความเร็วสงู 
เอกสารหมายเลข 2.5-06  โครงการปรับปรุงระบบทอ่ประปาและสขุาภิบาล 
เอกสารหมายเลข 2.5-07 โครงการปรับปรุงระบบพลงังานไฟฟ้า 
เอกสารหมายเลข 2.5-08 โครงการซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 
เอกสารหมายเลข 2.5-09 โครงการปรับปรุงห้องนํา้  
เอกสารหมายแลข 2.5-10 รูปภาพสถานท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิ 
เอกสารหมายเลข 2.5-11 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภยัในคณะ 
เอกสารหมายเลข 2.5-12 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุกลาง ครัง้ท่ี 4/2557  
   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 4.2  สรุปแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การให้ 
   บริการของสํานกัหอสมดุกลาง     
เอกสารหมายเลข 3.1-10  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการ 
   นกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ปีการศกึษา 2556 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินการ
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัทกุหลกัสตูร 

   2.1-03 

2. ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั 
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

 
 

  2.6-01 

3. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวจิยั 

 
 

  2.6-02, 
2.6-03 

4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงาน
หรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทกุหลกัสตูร 

 
 

  2.6-04 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการ
จดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

 
 

  2.6-05 

6. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค
การศกึษา โดยผลการประเมินความพงึพอใจแตล่ะรายวิชาต้อง 
ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

  
 

  

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทกุรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

  
 

  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนหลกัสตูรทัง้หมดทกุระดบัท่ีเปิดสอน หลกัสตูร 21 
2. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

หลกัสตูร 21 

3. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจาก 
การทําวิจยั 

หลกัสตูร 21 

4. จํานวนหลกัสตูรท่ีมีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียน 
การสอน 

หลกัสตูร 21 

5. จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทัง้หมด รายวิชา 1/2556  มี 274 วิชา 

2/2556  มี 271 วิชา 

6. จํานวนรายวิชาท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาตามท่ีกําหนดในกรอบ TQF รายวิชา 1/2556  มี 119 วิชา

2/2556  มี 123 วิชา 

7. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน รายวิชา 239+229 = 468 

8. จํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน 3.51 ขึน้ไป รายวิชา 460 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีคณะกรรมการวิชาการคณะและกรรมการวิชาการของภาควิชา (2.1-03) ควบคมุ ดแูลและพิจารณา

กรอบและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ข้อ 2 ผู้สอนได้สง่รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ มคอ.3 แตย่งัไม่ครบทกุ

รายวิชาท่ีเปิดสอน (2.6-01) 
ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการวิจยั ได้แก่ 

     1. โครงการจดัหางบประมาณในการประดษิฐ์หุน่ยนต์สนกุเกอร์เพ่ือร่วมแขง่ขนัในระดบัชาต ิ ซึง่เป็น
การบรูณาการกบัการเรียนการสอน  วิชา 020133111 นิวแมตกิส์,  วิชา 020133112  ไฮดรอลกิส์,  วชิา 
020133152 ระบบสมองกลฝังตวั,  วชิา 020133141 เซ็นเซอร์และอปุกรณ์ควบคมุ, วิชา 020133131 การ
ขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้าและระบบเซอร์โว (2.6-02) 
     2. นํานกัศกึษาไปฝึกภาคสนามกบัสถานท่ีจริง (เขาใหญ่) ซึง่เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
วิชา 020313601 สํารวจภาคสนาม  และวิชา 237330 สํารวจภาคสนาม 1 (2.6-03)  

ข้อ 4 มีการเชิญบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุ 
หลกัสตูรในรูปแบบของอาจารย์พิเศษ (2.6-04) 

 ข้อ 5 มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
ซึง่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโททกุคนท่ีอยูปี่สดุท้ายต้องทําภาคนิพนธ์ในการลงมือทํา 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

Project และ Thesis / Special Problem  ท่ีต้องนําเอาความรู้ท่ีเรียนมาทัง้หมดประยกุต์ใช้ในการทํา 
ภาคนิพนธ์ดงักลา่ว  โดยมีกิจกรรมดงันี ้
     1. ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ยังได้จัดประชุมสัมมนา เร่ือง “การติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานวิจยั” เม่ือวนัท่ี 24-26 มกราคม 2557 ณ ภหิูนสวย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา เพ่ือให้นกัศกึษา
ระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ได้นําแนวทางท่ีได้จากการร่วมกัน
แสดงข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะระหวา่งอาจารย์ประจําหลกัสตูร นกัศกึษาและศษิย์เก่าไปเป็นแนวทางใน
การจดัทํารายงานวิจยั (2.6-05)    
     2. คณะได้จดักิจกรรมการประชมุวิชาการครุศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 (2.7-04) เพ่ือเป็นเวทีให้อาจารย์
และนกัศกึษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัได้นําเสนอผลงานวิจยั และผู้สอนได้สนบัสนนุให้นกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานท่ีตรงกับหัวข้อเร่ืองท่ีสอนหรือหัวเร่ืองท่ีตรงกับปัญหา
พิเศษ (Special Project)   
      3. กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบัตา่งประเทศ” โดย  
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  ได้ทําวิจัย ณ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน เครือรัฐออสเตรเลีย (7.2-04) ซึ่งมี
บคุลากรและนกัศกึษาภายในและภายนอกคณะเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทําวิจยั ซึง่จะ
สง่ผลให้อาจารย์สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนไปตอ่ยอดทํางานวิจยัร่วมกบันกัศกึษาได้ 

ข้อ 6 มหาวิทยาลยักําหนดให้ใช้ระบบสง่เกรดและประเมินผลผู้สอนทางออนไลน์ โดยระดบัปริญญาตรีประเมิน
ผู้สอนทางออนไลน์ซึง่ประเมินครบทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาคเรียน สว่นระดบับณัฑิตศกึษายงัคง
ใช้เป็นเอกสารแบบประเมินซึง่ไม่ครบทกุรายวิชา และผลประเมินมีบางรายวิชาน้อยกวา่ 3.51  

ข้อ 7 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 3 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการวจิยั 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การจดัทํารายละเอียดของรายวิชา (มอค.3) และ (มคอ.4) ยงัไม่ครบถ้วนทกุรายวิชาของหลกัสตูร 
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แนวทางการพัฒนา : 
ควรมีมาตรการให้อาจารย์จดัทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ (มคอ.4) ให้ครบถ้วนทกุรายวิชา และ

สง่ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคเรียนตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน TQF 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.1–03 คณะกรรมการวชิาการคณะและภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 2.6–01 แฟ้มรายละเอียดการสง่ มคอ.3 ปีการศกึษา 2556  
เอกสารหมายเลข 2.6–02  โครงการจดัหางบประมาณในการประดษิฐ์หุน่ยนต์สนกุเกอร์เข้าแขง่ขนัระดบัชาต ิ
เอกสารหมายเลข 2.6-03 โครงการฝึกภาคสนามท่ีเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เอกสารหมายเลข 2.6–04  หนงัสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
เอกสารหมายเลข 2.6–05 โครงการสมัมนา เร่ือง การตดิตามความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั วนัท่ี 
   24-26 มกราคม 2557 ณ ภหิูนสวย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินการ
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิตอยา่งน้อยสําหรับทกุหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี ทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของ
หลกัสตูร 

   2.7-01 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการ
เรียนการสอน การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สง่เสริมทกัษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

    

3. มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะของ
บณัฑิต 

   1.1-05, 

2.7-02 

4. มีระบบและกลไกการสง่เสริมให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชมุระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชมุ
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

   2.7-03, 

2.7-04 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษาท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน 

   2.8-02, 

2.8-03 

6. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการประยกุต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ* 

    

*เกณฑ์มาตฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีการ 
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน 
วิชาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

0 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตทกุหลกัสตูร 

ภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.13 (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 4.20),   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(3.39), สาขาวชิาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4.38), สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า (4.32), สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4.30),  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4.19)  (2.7-01) 

ข้อ 2 - 
ข้อ 3 มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอือ้

ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต ได้แก่ โครงการจดัหางบประมาณและสิง่สนบัสนนุในการ
สร้างผลงานนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ของนกัศกึษาในแผนปฏิบตักิาร ประจําปีของคณะ  
(1.1-05) (2.7-02) 

ข้อ 4 มีระบบและกลไกสง่เสริมนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุวิชาการ   โดยคณะได้ปฏิบตัติาม 
ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (2.7-03)  ซึง่คณะได้จดักิจกรรม 
การประชมุวิชาการครุศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 (2.7-04)   เพ่ือเป็นเวทีให้นกัศกึษาได้นําเสนอ 
ผลงานวิจยั และผู้สอนได้สนบัสนนุให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงาน 
ท่ีตรงกบัหวัข้อเร่ืองท่ีสอน 

ข้อ 5 มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
ดงันี ้
1. โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2556  (2.8-02) 
2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2556  (2.8-03) 

ข้อ 6 - 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตาม
คณุลกัษณะของบณัฑิต 

ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–03  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 2.7–01 ผลประเมินคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์คณะครุศาสตร์ฯ ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.7-03 ข้อบงัคบั มจพ. วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2.7–04  การประชมุวิชาการครุศาสตร์ระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 
เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวนัไหว้ครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2556 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศกึษา
ท่ีต้องการสง่เสริมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   2.8-01 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม
สําหรับนกัศกึษาท่ีต้องการสง่เสริมตามข้อ 1 ไปยงัผู้บริหาร 
คณาจารย์ นกัศกึษาและผู้ เก่ียวข้องทราบอยา่งทัว่ถึงทัง้สว่นงาน 

   2.8-01 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้าน
คณุธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบตุวับง่ชีแ้ละ
เป้าหมายวดัความสําเร็จ 

   2.8-02, 

2.8-03 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนกัศกึษาตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลเุป้าหมายอยา่งน้อยร้อยละ 90 ของตวับง่ชี ้

   2.8-04 

5. มีนกัศกึษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศกึษาได้รับการยกยอ่ง
ชมเชย ประกาศเกียรตคิณุด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดบัชาต ิ

 

 

  

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

2. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดของโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันา
พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

ตวับง่ชี ้ 5 

3. จํานวนตวับง่ชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรมด้าน
คณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษาท่ีบรรลเุป้าหมาย 

ตวับง่ชี ้ 5 

4. ร้อยละของตวับง่ชีข้องโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาพฤตกิรรม
ด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษาท่ีบรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 100 

5. จํานวนนกัศกึษาท่ีได้รับการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรตคิณุด้าน
คณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาต ิ

คน - 

6. จํานวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศกึษาท่ีได้รับการยกยอ่งชมเชย ประกาศ
เกียรตคิณุด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาต ิ

กิจกรรม - 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มหาวิทยาลยัมีการกําหนดพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศกึษาไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยจดัทําประกาศ เร่ือง การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เพ่ือให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนั (2.8-01) 

ข้อ 2 มีการแจ้งเวียนประกาศ  เร่ือง  การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปยงัผู้บริหารและบคุลากรภายในคณะและประกาศขึน้เว็บไซต์คณะ  
(2.8-01) 

ข้อ 3 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่เสริมด้านคณุธรรม จริยธรรมสําหรับนกัศกึษา พร้อมทัง้ระบตุวับง่ชีแ้ละ
เป้าหมายวดัความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมไว้โครงการละ 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
    1. โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2556  (2.8-02)  บรรลเุป้าหมายทัง้ 2 ตวัชีว้ดั คือ นกัศกึษา
เข้าร่วมโครงการ 618 คน จากท่ีกําหนดไว้ 600 คน และนกัศกึษามีความเคารพอาจารย์มากขึน้  
    2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2556 (2.8-03) บรรลเุป้าหมาย  
ทัง้ 3 ตวัชีว้ดั คือ มีการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมปีละ 1 ครัง้, มีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ 408 คน 
จากท่ีกําหนดไว้ 450 คน คดิเป็นร้อยละ 90.67 และมีผลประเมินผู้ เข้าร่วมโครงการ ระดบั 4.38   

ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายท่ีกําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายทกุตวัชีว้ดัในแตล่ะโครงการและนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาเพ่ือสรุปปัญหา 
อปุสรรค พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัโครงการครัง้ตอ่ไป (2.8-04) 

ข้อ 5 - 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ให้กบันกัศกึษา 

ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.8–01  ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง การสง่เสริม 
   คณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษา มจพ. ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2554  
เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวนัไหว้ครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8–03  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8-04 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา  

- ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2556   
- ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 
- ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงคา่ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 คา่ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  = 
 จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 100 
 จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

หมายเหตุ 
ไม่นับรวมบณัฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ ท่ีศึกษาต่อใน

ระดบับณัฑิตศกึษา ผู้อปุสมบท และผู้ ท่ีเกณฑ์ทหาร (หกัออกทัง้ตวัตัง้และตวัหาร) 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 5 
100 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศกึษาทัง้หมด (ปีการศกึษา 2555) คน 246 
2. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา คน 241 
3. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทําท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษาหรือ
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยูแ่ล้ว 

คน 92 

3.1 จํานวนบณัฑิตท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม ่ คน 19 
3.2 จํานวนบณัฑิตท่ีเปล่ียนงานใหม่ คน 71 
3.3 จํานวนบณัฑิตท่ีศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา คน 2 

4. จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทําท่ีไม่มีงานทํา หรือไม่มี
กิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยูแ่ล้วก่อนเข้าศกึษา 

คน 149 

4.1 จํานวนบณัฑิตท่ีได้งานทํา คน 109 
4.2 จํานวนบณัฑิตท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา คน 3 
4.3 จํานวนบณัฑิตท่ีศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา คน 8 
4.4 จํานวนบณัฑิตท่ียงัไม่มีงานทํา คน 29 

5. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.32 
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ผลการดาํเนินงาน 
 การสํารวจภาวะการหางานทําของผู้ สําเร็จการศกึษาท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้เป็นการสํารวจการได้งานทําของ
ผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2555 โดยสํารวจช่วงเวลาการขึน้ทะเบียนเพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบตัร โดยให้ผู้ สําเร็จการศกึษาตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําผา่นระบบเครือขา่ย Internet  

บณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  =      71+109+3      x 100  =  86.32  
              71+109+3+29 
คะแนนท่ีได้   =    86.32 x 5   =    4.32 
                          100 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.32 4.32 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีมีจํานวนสงู ซึง่แสดงออกถึงช่ือเสียงของ
คณะท่ีเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

 
รายการเอกสารอ้างองิ 

เอกสารหมายเลข สมศ.1–01 ตารางสรุปข้อมลูภาวะการหางานทําของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  
  รุ่นปีการศกึษา 2555 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 2    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  คา่เฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
สูตรการคาํนวณ  : 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต  

จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาทัง้หมด คน 451 
1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 246 
1.2 ระดบัปริญญาโท คน 176 
1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 29 

2. จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมิน คน 177 
2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 61 
2.2 ระดบัปริญญาโท คน 103 
2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 13 

3. คา่เฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต คา่เฉล่ีย 4.21 
3.1 ระดบัปริญญาตรี คา่เฉล่ีย 4.17 
3.2 ระดบัปริญญาโท คา่เฉล่ีย 4.24 
3.3 ระดบัปริญญาเอก คา่เฉล่ีย 4.20 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

คา่เฉล่ีย คา่เฉล่ีย 4.00 คา่เฉล่ีย 4.21 4.21 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.2–01   ตารางสรุปผล ตวับง่ชี ้สมศ.2 คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท เอก ตาม 
 กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา (รุ่นปีการศกึษา 2555) 
                                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 49 -

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  แปลงค่าร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ตอ่จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมดเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 คา่ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 25 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

x 100 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 5 
25 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท (ปีการศกึษา 2556) คน 75 
2. ผลงานวจิัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
การตีพมิพ์ (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง 41 

2.1  มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ (0.25) เร่ือง 1 
2.2  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิ
      (Proceeding)  (0.5) 

เร่ือง 14 

2.3  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ
(Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาต ิ (0.75) 

เร่ือง 26 

2.4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ เร่ือง - 
3. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เผยแพร่  
    (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง - 

3.1 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (0.125) เร่ือง - 
3.2 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  (0.25) เร่ือง - 
3.3 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (เป็นโครงการ 
      ร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน)  (0.5) 

เร่ือง - 

3.4 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัระดบัภมิูภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพร่ 
      เฉพาะในกลุม่อาเซียน โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นบัรวม 
      ประเทศไทยด้วย)   (0.75) 

เร่ือง - 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
3.5 ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับ 
       ทกุประเทศ โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุม่อาเซียน) (1.0) 

เร่ือง - 

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วง

นํา้หนกั 

26.75 

5. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 35.67 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 35.67 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย   ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคณะมีการจดัการประชมุ
วิชาการระดบัชาต ิและมีวารสารวิชาการของคณะรองรับซึง่อยูใ่นฐานข้อมลู TCI 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.3–01  รายช่ือนกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน 
 ปี 2556 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ตอ่จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 
5 เทา่กบัร้อยละ 50 

สูตรการคาํนวณ  : 
1. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ = 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 5 
50 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการ
ดาํเนินงาน 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด (ปีการศกึษา 2556) คน 22 
2. จาํนวนผลงานวจิัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพมิพ์ 
    หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง 70 

2.1 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาต/ิ 
     ระดบันานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI (0.25) 

เร่ือง 68 

2.2  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ 
      ของ สมศ. (0.50) 

เร่ือง 2 

2.3  มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่น  
       ประกาศของ สมศ. (0.75)  

เร่ือง - 

2.4  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลู 
      การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journa Rank:  
      www.scimagojr.com) หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบั 
     นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus  (1.0) 

เร่ือง - 

3. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร่  
    (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง  

3.1 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (0.125) เร่ือง - 
3.2 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  (0.25) เร่ือง - 
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3.3 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (เป็นโครงการ 
      ร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน)  (0.5) 

เร่ือง - 

3.4 ได้รับการเผยแพร่ในระดบัระดบัภมิูภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพร่ 
      เฉพาะในกลุม่อาเซียน โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นบัรวม 
      ประเทศไทยด้วย)   (0.75) 

เร่ือง - 

3.5 ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับ 
      ทกุประเทศ โดยมีอยา่งน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยูใ่นกลุม่อาเซียน) (1.0) 

เร่ือง - 

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรรือเผยแพร่ 

ผลงานถ่วง
นํา้หนกั 

18.00 

5. ร้อยละของผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 81.82 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ 81.82  5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. หลกัสตูรปริญญาเอกในคณะสว่นใหญ่จะต้องให้นกัศกึษานําผลงานวิจยัตีพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 2 ฉบบั ซึง่ 
มากกวา่เกณฑ์มาตรฐานของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีกําหนดไว้อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยั    โดยการจดัประชมุวชิาการ 
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิและวารสารวิชาการของคณะซึง่อยูใ่นฐานข้อมลูของ TCI 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

 - 
แนวทางการพัฒนา : 

 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.4–01   รายช่ือนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้มีการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน  
     ปี 2556 
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ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ดชันีคณุภาพอาจารย์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 
เทา่กบัดชันีคณุภาพอาจารย์เป็น 6 ขึน้ไป 

สูตรการคาํนวณ  :  
1. คํานวณดชันีคณุภาพอาจารย์ 

ดชันีคณุภาพอาจารย์ = 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของอาจารย์ประจํา 

 
อาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงคา่ดชันีคณุภาพอาจารย์ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ดชันีคณุภาพอาจารย์ 

X 5 
6 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด จําแนกตามวฒิุการศกึษา และตําแหน่งทางวิชาการ (หน่วย : คน) 
วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ตาํแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 2 27 30 59 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 7 25 32 
รองศาสตราจารย์ 0 3 16 19 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 

รวม 2 37 71 110 
2. ดัชนีคุณภาพอาจารย์           4.71 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ดชันีคณุภาพอาจารย์    =   518     =   4.71 
                                       110 
 
คะแนนท่ีได้       =    4.71 x 5    =     3.93 
                           6   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การพฒันาคณาจารย์ คะแนน 4 คะแนน 4.71 3.92 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 คณะมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้อาจารย์ได้รับการพฒันา ไมว่า่การเพิ่มพนูความรู้ สนบัสนนุงบประมาณในการ
ทําวิจยั การไปเสนอผลงานในประเทศและตา่งประเทศ สนบัสนนุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ตา่ง ๆ  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 อาจารย์ให้ความสําคญักบัการทําผลงานวิชาการคอ่นข้างน้อย ทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการของแตล่ะคน
เป็นไปอยา่งลา่ช้า 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์เร่งทําผลงานวิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนดของแตล่ะบคุคล 
  
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ.14–01 รายละเอียดคณุวฒิุและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  

อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นกัศกึษา 

   3.1-01, 

3.1-02, 

3.1-03 

2. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา    3.1-04,  

3.1-05 

3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพ
แก่นกัศกึษา 

   3.1-06 ถึง 

3.1-08 

4. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า     

5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า    3.1-07 ถึง 

3.1-09 

6. มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทกุข้อ 
ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   3.1-10 

7. มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลู
ในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความต้องการของนกัศกึษา 

   2.8-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. ผลการประเมินคณุภาพของการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา 

คา่เฉล่ีย 3.69 

2. ผลการประเมินคณุภาพของการจดับริการข้อมลูขา่สารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
นกัศกึษา  

คา่เฉล่ีย 3.55 

3. ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวชิาชีพแก่นกัศกึษา 

คา่เฉล่ีย 3.69 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนกัศกึษาทกุชัน้ปี (3.1-01) มีการจดัโครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่ทกุปีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-02) เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ ของคณะ ได้แก่ 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน การขอรับทนุการศกึษา สถานท่ีตัง้ของภาควิชาและสโมสรนกัศกึษาท่ีนกัศกึษา
ต้องไปตดิตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้การประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีนกัศกึษามีสว่นเก่ียวข้อง และเม่ือ
ใกล้จะจบการศกึษาจะมีการจดัโครงการปัจฉิมนิเทศ (3.1-03) เพ่ือให้ได้รับความรู้และวิธีปฏิบตัติวัท่ี
ถกูต้องในการสมคัรงาน โดยเชิญศษิย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จหรือเป็นเจ้าของกิจการมาร่วมเสวนาและ
ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานให้แก่นกัศกึษา  

ข้อ 2 มีการประกาศข้อมลูขา่วสารทางเว็บไซต์คณะ (3.1-04) สถานีวิทย ุ K-Radio (3.1-05) และประกาศตดิ
บอร์ด ได้แก่ ประกาศให้ทนุการศกึษา ทนุวิจยั ประกาศรับสมคัรงาน ประชาสมัพนัธ์การจดัประชมุทาง
วิชาการ และกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะ  

ข้อ 3 มีการสง่นกัศกึษาเข้าฝึกงานจริงในสถานประกอบการระหวา่งปิดภาคเรียน นําศกึษาไปศกึษาดงูานจริง
ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวชิาท่ีเรียน (3.1-06)    และมีการจดัสมัมนาวชิาการ  เร่ือง
วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม่ เพ่ือให้คณาจารย์ นกัศกึษา ศษิย์เก่า และผู้สนใจได้รับ
ความรู้เพิ่มเตมิ และดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีการศกึษา  (3.1-07, 3.1-08) 

ข้อ 4 มีการประกาศข้อมลูขา่วสารทางเว็บไซต์คณะ และเว็บไซต์ภาควิชา เช่น ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล  
www.tm.kmutnb.ac.th  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า www.te.kmutnb.ac.th    ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  http://ced.kmutnb.ac.th  และเว็บไซต์
สมาคมศษิย์เก่าครุศาสตร์อตุสาหกรรม http://www.teakmutnb.org  รวมถึงการตดิประกาศบนบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 

ข้อ 5      ภาควิชาครุศาสตร์โยธามีการจดัสมัมนาวชิาการทางด้านวิศวกรรมโยธา มีการจดับรรยายให้ความรู้
กบับคุคลทัว่ไป นกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่าอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ โครงการจดัสมัมนาวิชาการ เร่ือง 
วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม่ ซึง่จดัให้กบันกัศกึษาตลอดทัง้ปีและดําเนินการมาอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศกึษา (3.1-07,  
3.1-08)    
     ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล   มีการจดัโครงการอบรมเพิม่พนูความรู้ให้ศษิย์เก่า เพ่ือให้ได้รับความรู้
เพิ่มเตมิด้านการเขียนแบบวศิวกรรม และการสร้างและหาประสทิธิภาพชดุฝึกอบรม  (3.1-09) 

ข้อ 6 มีการประเมินผลการจดับริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา มีคา่เฉล่ีย 
3.69  ด้านการบริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาและศษิยเก่ามีคา่เฉล่ีย 3.55   ด้านการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่ามีคา่เฉล่ีย 3.69  
(3.1-10) 

ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดับริการท่ีสนอง
ความต้องการของนกัศกึษา ซึง่ในปีการศกึษา 2556 ได้นําผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและ
ศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการในด้านตา่ง ๆ จากรอบปีการศกึษา 2555 นํามาปรับปรุงพฒันาในท่ี
ประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 (2.8-04) 

www.fte.kmutnb.ac.th
http://k-radio.kmutnb.ac.th/
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ขา่วสาร 

ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1. มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่นกัศกึษาก่อนเข้าศกึษาในด้านงานทะเบียน การขอทนุการศกึษา และการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา รวมถึงเม่ือใกล้จบการศกึษาก็จะมีการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการสมคัรงาน
และการทํางานแก่นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายโดยศษิย์เก่าท่ีประสบความสําเร็จในการทํางาน 
 2.  มีชอ่งทางการให้บริการข้อมลูขา่วสารแก่นกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่า 
 3.  มีกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่นกัศกึษาและศษิย์เก่าซึง่จดัเป็นประจําทกุปี 
อยา่งตอ่เน่ือง  
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 3.1-01 คําสัง่แตง่ ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.1-02 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.1-03 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.1-04 เว็บไซต์คณะ   http://www.fte.kmutnb.ac.th   
เอกสารหมายเลข 3.1-05  สถานีวิทย ุK-Radio  http://k-radio.kmutnb.ac.th/ 
เอกสารหมายเลข 3.1-06  หนงัสือขออนมุตันํิานกัศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

และการศกึษา ไปศกึษาดงูานท่ีเข่ือนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบรีุ 
 เอกสารหมายเลข 3.1-07  โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม ่
    ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556  
 
 เอกสารหมายเลข 3.1-08  โครงการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม ่
    ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  

เอกสารหมายเลข 3.1-09 โครงการอบรมเพิ่มพนูความรู้ให้ศษิย์เก่าด้านการเขียนแบบวิศวกรรม และการสร้าง 
   และการหาประสทิธิภาพชดุฝึกอบรม    
 

www.fte.kmutnb.ac.th
http://k-radio.kmutnb.ac.th/
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เอกสารหมายเลข 3.1-10  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการ 
   นกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ปีการศกึษา 2556  
เอกสารหมายเลข 2.8-04 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 

- ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2556   
- ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 
- ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. สว่นงานจดัทําแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาท่ีสง่เสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

    ทกุด้าน 

 
 

  1.1-05, 
3.2-01 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่
นกัศกึษา 

   3.1-02 

3. มีการสง่เสริมให้นกัศกึษานําความรู้ด้านการประกนัคณุภาพไปใช้
ในการจดักิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนกัศกึษาอยา่งน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 ประเภทสําหรับระดบั
บณัฑิตศกึษา ได้แก่ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 

  2.8-02, 
3.2-02, 
ถึง 

3.2-11 

4. มีการสนบัสนนุให้นกัศกึษาสร้างเครือขา่ยพฒันาคณุภาพภายใน
มหาวิทยาลยัหรือระหวา่งมหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

   3.2-12 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 

 
 

  3.2-01 ถึง 
3.2-10 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษา 

 
 

  2.8-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีการจดัทําแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (1.1-05)  หน้า 18-38  ในประเดน็
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์   เป้าประสงค์ท่ี 2.1 นกัศกึษามีความรู้ ทกัษะ วชิาการและ
วิชาชีพ มีคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของคณะ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยกําหนดกลยทุธ์และตวัชีว้ดัไว้ครบทกุด้าน  นอกจากนี ้ยงัมีการกําหนดแผนกิจกรรม
สโมสรนกัศกึษาคณะ ประจําปีการศกึษา 2556  เพ่ือวางแผนการใช้จา่ยเงินในสว่นตา่ง ๆ  (3.2-01)              

ข้อ 2 คณะมีการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง (3.1-02 ) โดยมีการให้ข้อมลูในด้าน 
การเรียนการสอน กิจกรรมนกัศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา  

ข้อ 3 มีการสง่เสริมให้นกัศกึษาดําเนินการจดัทําโครงการหรือกิจกรรมตาม PDCA แยกเป็นระดบัปริญญาตรี 
และระดบับณัฑิตศกึษา ได้แก่ 
         - ระดบัปริญญาตรี  

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ 1) โครงการเลือกตัง้คณะ
กรรมการบริหารสโมสรนกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2557 (3.2-02) โครงการ Road 
to Success เส้นทางสูค่วามสําเร็จ (3.2-03) 

  2) กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ ได้แก่ 1) โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ “ยีราฟเกมส์ ครัง้ท่ี 3” 
(3.2-04)  3) โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี (3.2-05)  4) โครงการแขง่ขนักีฬาส่ีเทียน ครัง้ท่ี 24 (3.2-06)   

  3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม ได้แก่ โครงการคา่ยอาสาโรงเรียนบ้านทา่น้อย  
จ.นครศรีธรรมราช (3.2-07)  โครงการคา่ยวนัเดก็ ณ โรงเรียนบ้านหวัเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (3.2-08) 

  4) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่  โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี (3.2-05)  และ    
โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2556  (2.8-02) 
        5) กิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม ได้แก่ โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี (3.2-05)  และ 
โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2556  (2.8-02)   
         - ระดบับณัฑิตศกึษา 

  1) กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ 1) โครงการสมัมนา เร่ือง การ
ตดิตามความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา  
(3.2-09) 
        2) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม ได้แก่ โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีร้อยนํา้ใจ 
สูช่มุชน ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี (3.2-10)   
        3) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์  ระดบั 
ปริญญาโท ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา (3.2-11) 

ข้อ 4 มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษานิสิต นกัศึกษา  3 มหาวิทยาลยั  คือ มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ในการจดัโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั 
ซึ่งได้ดําเนินการมาทุกปีอย่างต่อเน่ือง    โดยในปีนีม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการ
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

จดัการสมัมนาปฏิบตัิการเครือข่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 3 มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 21-22 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมรอเยลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก  (3.2-12) โดยมีผู้ นํานกัศกึษา บคุลากรด้าน
ประกันคณุภาพและด้านกิจการนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งคณะได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม คือ นางสาว
รัตนาภรณ์ ใจเจริญ และนักศึกษาเข้าร่วม จํานวน 3 คน คือ นายเทพนุสรณ์  เอียดศรี, นายกันตพงศ์  
นพรัตยาภรณ์ และนายรณชยั  หนทูอง 

ข้อ 5 มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีจดัทกุโครงการตามตวัชีว้ดัความสําเร็จ และสรุปผลการดําเนินงานให้ 
ผู้บริหารของคณะรับทราบ  (3.2-02  ถึง  3.2-11) 

ข้อ 6 มีการสรุปผลการดําเนินงานทกุโครงการเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงแผนหรือการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป (2.8-04) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  คณะได้ปลกูฝังให้นกัศกึษาเห็นความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยให้นําไปปรับใช้ในการ 
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ 

2.  คณะสง่เสริมให้นกัศกึษาจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ครบ 5 ด้าน 
3.  มีการสร้างเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษานกัศกึษากบัสถานศกึษาอ่ืน  

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8-02  โครงการวนัไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8-04 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 

- ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2556   
- ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 
- ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

เอกสารหมายเลข 3.1–02  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.1-10  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและศษิย์เก่าเก่ียวกบัการให้บริการ 
   นกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ปีการศกึษา 2556  
เอกสารหมายเลข 3.2-01 แผนกิจกรรมนกัศกึษา  ประจําปีการศกึษา 2556  
เอกสารหมายเลข 3.2–02 โครงการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

ประจําปีการศกึษา 2557 
 เอกสารหมายเลข 3.2-03 โครงการ Road to Success เส้นทางสูค่วามสําเร็จ 

เอกสารหมายเลข 3.2–04 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ “ยีราฟเกมส์ ครัง้ท่ี 3”  
เอกสารหมายเลข 3.2–05 โครงการการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 3.2–06 โครงการแขง่ขนักีฬาส่ีเทียน ครัง้ท่ี 24 
เอกสารหมายเลข 3.2-07  โครงการคา่ยอาสาโรงเรียนบ้านทา่น้อย จ.นครศรีธรรมราช 
เอกสารหมายเลข 3.2-08 โครงการคา่ยวนัเดก็ ณ โรงเรียนบ้านหวัเมือง อ.เมืองปาน  จ.ลําปาง 
เอกสารหมายเลข 3.2-09  โครงการสมัมนา เร่ือง การตดิตามความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั นกัศกึษา 

ระดบัปริญญาเอก ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 
เอกสารหมายเลข 3.2-10 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีร้อยนํา้ใจสูช่มุชน ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี จ.กระบ่ี 
เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
เอกสารหมายเลข 3.2-12 โครงการสมัมนาเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษานิสติ นกัศกึษา 3 มหาวิทยาลยั 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน 
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจยัของสว่นงาน และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

   4.1-01,  

4.1-02 

2.  มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดั 
การเรียนการสอน 

   4.1-03 ถึง  

4.1-08 

3.  มีการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

   4.1-09 ถึง 

4.1-11 

4.  มีการจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั หรือสว่นงาน เพ่ือเป็น 
ทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

   4.1-12 

5.  มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน อยา่งน้อยในประเดน็
ตอ่ไปนี ้

- ห้องปฏิบตักิารวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศนูย์เคร่ืองมือ 
หรือศนูย์ ให้คําปรึกษาและสนบัสนนุการวิจยัฯ 

- ห้องสมดุหรือแหลง่ค้นคว้าข้อมลูสนบัสนนุการวิจยัฯ 
- สิง่อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการ
วิจยั เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัในห้องปฏิบตักิารวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมงานวิจยัฯ เช่น การจดัประชมุ
วิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัให้มี
ศาสตราจารย์อาคนัตกุะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  4.1-13  

ถึง 

4.1-18 

 

6.  มีการตดิตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ 4 และข้อ 5  
อยา่งครบถ้วนทกุประเดน็ 

   4.1-19 ถึง 
4.1-21 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้าน
การวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยั หรือสว่นงาน 

   4.1-22 ถึง
4.1-24 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (4.1-01) ทําหน้าท่ีกํากับดูแล และขับเคล่ือนงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และ
นวตักรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้จดัทํา
ประกาศการให้ทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (4.1-02) เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
งานวิจยั งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐและนวตักรรม เป็นไปตามระบบท่ีกําหนด และกํากับดแูลให้บรรลุ
เป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา 

ข้อ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมงานวิจยัเป็นกลุ่มโดยให้นกัศึกษามีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วย
วิจยั และสามารถทํางานปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ภายใต้โครงการวิจยัท่ีคณะให้การสนบัสนนุได้ 
(4.1-03) มีการบรูณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอนของภาควิชาตา่งๆ เช่นภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า โดยนกัศกึษามีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยวิจยั สามารถทําปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (4.1-04) ใน
วิชา Power Electronics Lab ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจยัของ สกว. (4.1-05) และโครงการวิจยัท่ี
สนบัสนนุโดยคณะ โดยสร้างชดุทดลอง (Didactics equipments) ในวิชา 221360 อิเล็กทรอนิกส์กําลงั 
และวิชา 221361 ปฏิบตักิารอิเลก็ทรอนิกส์กําลงั (4.1-06)  เช่น ชดุทดลอง Boost converter and Buck 
converter by dSPACE, DC servo motor control by dSPACE และ Wind turbine converter by 
dSPACE (4.1-07)  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้จดัโครงการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม ครัง้ท่ี 5 เป็นเวทีท่ีจะทําให้นกัศกึษาได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นและ
พฒันา และยงัเป็นสว่นหนึ่งของวิชา 221363 Special Project  ซึง่เป็นการบรูณาการงานสร้างสรรค์เข้า
กบัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม (4.1-08) 

ข้อ 3 ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการดําเนินการเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพ
ทางด้านงานวิจัยแก่นกัวิจัย ได้แก่ การส่งเสริมให้ทํางานวิจยัเป็นทีมโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับ
นกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การสนบัสนนุให้ไปนําเสนอผลงานวิจยัใน
การประชมุวิชาการตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (4.1-09) และสง่เสริมให้พฒันาตนเองโดยการ
เข้ารับการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ” 
(4.1-10) อีกทัง้ได้มอบเอกสารจรรยาบรรณการวิจยัแก่นกัวิจยัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานตอ่ไป 
(4.1-11) และเผยแพร่บน Website ของคณะ 

ข้อ 4 มีการสนบัสนนุงบประมาณของคณะเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุโครงการวิจยัและสิง่ประดษิฐ์เป็นประจํา
ทกุ ๆ ปีมาอยา่งตอ่เน่ือง (4.1-12) 

ข้อ 5      มีการสนับสนุนการทํางานวิจัยโดยมีห้องปฏิบัติการสนับสนุนการทําวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน (Renewable Energy Research Center) โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
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ร่วมกบัสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส และสถาบนัวิศวกรรมศาสตร์ชัน้สงูแห่งชาติ ณ ลอแรน 
นองซี ประเทศฝร่ังเศส (4.1-13) ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน (CWEIR), ห้องปฏิบตัิการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการด้านการส่ือสาร เป็นต้น (4.1-14) มีการจัดซือ้
อปุกรณ์เคร่ืองมือสนบัสนนุการทําวิจยัอย่างตอ่เน่ือง มีการจดัระบบรักษาความปลอดภยัเปิด-ปิดอาคาร
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบตัิการและประลอง (อาคาร 44) มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทัง้การสืบค้นข้อมูลผ่าน Websites ต่าง ๆ เช่น คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานกัหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั  
     มีจดักิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมงานวิจยั ได้แก่  จดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ  
ครัง้ท่ี 6 และระดบันานาชาต ิครัง้ท่ี 2 (4.1-15)  
     มีวารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบบั 
ต่อปี ซึ่งผ่านการรับรองโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สามารถสืบค้นบทความได้ท่ี 
www.journal.fte.kmutnb.ac.th  (4.1-16)  และจดังานประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นประจําทกุปี (4.1-08) 
จดับรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) Prof.Rudolf Mann จาก DHBW 
Villingen-Schwenningen, Germany เร่ือง “Duale Hochschule Baden-Württemberg : DHBW 
(Baden- Württemberg Cooperative State University)” (4.1-17) และบรรยายพิเศษ เร่ือง 
“Cooperative  Education  in  Higher  Education  Demands and Challenges”  โดย  Prof. Dr. 
Paed. Habil. Hanno Hortsch, Chair of Didactics of Vocational Learning, TU Dresden และ เร่ือง 
“The Relationship of Didactic Functions and Didactic Media in Vocational Education” โดย  
Dipl.-Ing. Päd Hartmut Simmert, Educational Technology Researcher, TU Dresden (4.1-18) 
โดยมีผลการประเมินผู้ เข้าร่วมประชมุวิชาการ มีระดบัความพงึพอใจมาก คา่เฉล่ีย 4.47   

ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ติดตามงานวิจัย โดย
เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัย รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละ
โครงการมารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและกรรมการ
ประจําส่วนงาน (4.1-19) และมีการสรุปและทบทวนผลการประเมินการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์
อตุสาหกรรมระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ โดยคณะกรรมการดําเนินงานจดัประชมุวิชาการรายงานผล
การดําเนินงาน และผลการประเมินในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ (4.1-20) 
นอกจากนี ้คณะมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยั โดยภาพรวมมี
ระดบัความพงึพอใจมาก คา่เฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน จํานวน 4 ด้าน ได้ดงันี ้ (4.1-21) 
 1. ด้านงบประมาณสนบัสนนุการวิจยัของคณะ   คา่เฉล่ีย 3.74 
  2. ด้านแหลง่ค้นคว้าทางวิชาการ     คา่เฉล่ีย 4.04 
  3. ด้านสารสนเทศเพ่ือการวิจยัของคณะ   คา่เฉล่ีย 3.62  
  4. ด้านห้องปฏิบตักิารวิจยัของคณะ                          คา่เฉล่ีย 3.02   

ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินงานวิจยั ด้านห้องปฏิบตัิการวิจยัของคณะ ท่ีมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.02 ซึ่งต่ํากว่าด้านอ่ืน ๆ โดยมีการขออนุมัติจัดตัง้ศนูย์วิจัยเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การศึกษา (4.1-22) และยังจัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์การ
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สนบัสนนุกลุ่มวิจยัเฉพาะทางซึง่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 และได้นําเสนอกอง
กฎหมายพิจารณาดําเนินการตอ่ไปแล้ว (4.1-23)    

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม และประกาศการให้
ทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม  
 2.  มีโครงการความร่วมมือด้านงานวิจยั กบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

ขาดอปุกรณ์และเคร่ืองมือ และห้องปฏิบตักิารวิจยัเฉพาะทาง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการจดักลุม่นกัวิจยัเฉพาะทางเพ่ือสอดคล้องกบัการจดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือและห้องปฏิบตักิาร
วิจยัเฉพาะทาง 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
           เอกสารหมายเลข 4.1-01  คําสัง่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
  เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง ทนุสนบัสนนุการวิจยั  
  เอกสารหมายเลข 4.1–03 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเร่ือง โครงการวิจยัท่ีได้รับทนุสนนัสนนุการวิจยั 
    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรม ประจําปี พ.ศ.2556  
  เอกสารหมายเลข 4.1–04  โครงงานปริญญานิพนธ์ของนกัศกึษา  

เอกสารหมายเลข 4.1–05  บทความวิจยั  
เอกสารหมายเลข 4.1–06  เอกสารรายละเอียดวิชาอิเลก็ทรอนิกส์กําลงั (221360)  
เอกสารหมายเลข 4.1–07  ภาพถ่ายชดุทดลองท่ีสร้างขึน้โดยนกัศกึษา 
เอกสารหมายเลข 4.1–08  โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 5 และเอกสารรายละเอียดวิชาโครงงานพิเศษ  

(Special Project)  
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เอกสารหมายเลข 4.1–09  เอกสารการขออนมุตัคิา่ใช้จ่ายไปนําเสนอผลงานวิจยัของอาจารย์ 
 เอกสารหมายเลข 4.1–10   โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจยั เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจยั 
   ร่วมกบัตา่งประเทศ” 

เอกสารหมายเลข 4.1–11 จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตั ิประจําปี พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 4.1–12  เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 4.1-13  เอกสารโครงการศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน และ Website:    

      http://www.te.kmutnb.ac.th/~energy/  
เอกสารหมายเลข 4.1-14  ภาพถ่ายห้องปฏิบตักิารวิจยั 
เอกสารหมายเลข 4.1-15  โครงการประชมุทางวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 และระดบั 
   นานาชาต ิ2013 พร้อมเอกสารตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ (Proceeding) 
เอกสารหมายเลข 4.1-16  วารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   และ Website: http://journal.fte.kmutnb.ac.th/ 
เอกสารหมายเลข 4.1-17  โครงการบรรยายพิเศษ`ของศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   

      จาก DHBW Villingen-Schwenningen, Germany 
เอกสารหมายเลข 4.1-18  ศาสตราจารย์รับเชิญจาก TU Dresden ประเทศเยอรมนี 

 เอกสารหมายเลข 4.1-19  รายงานการประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมตท่ีิ 
     ประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตดิตามโครงการวิจยั 
   ท่ีได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัของคณะ 
 เอกสารหมายเลข 4.1-20 เอกสารสรุปและทบทวนประกอบการประชมุคณะกรรมการดําเนินการจดัประชมุ 
   วชิาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 และ การจดัประชมุวิชาการ 
   ครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบันานาชาต ิ2013 
  เอกสารหมายเลข 4.1-21  ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยั ปีการศกึษา  
  2556 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 4.1-22  ขออนมุตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการส่ือสารและการศกึษา 
 เอกสารหมายเลข 4.1-23  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน 
เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ หรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิและมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 

  4.2-01, 
4.2-02 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคน
ทัว่ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 
 

  4.2-03, 
4.2-04 

3. มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สูส่าธารณชนและผู้ เก่ียวข้อง 

   4.2-05, 
4.2-06 

4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหนว่ยงานภายนอกหรือ
ชมุชน 

   4.2-07 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ิของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   4.2-08 

6. มีระบบและกลไกสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร และมี
การย่ืนจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร* 

   4.2-09, 
4.2-10 

*เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์
ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทัว่ไป และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม่ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

ผลงาน 22 

2. จํานวนการย่ืนจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร เร่ือง 2 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สนบัสนนุการไปเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาตแิละนานาชาตแิก่อาจารย์

และนกัวิจยัของคณะ (4.2-01) และสนบัสนนุคา่ตอบแทนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาระดบัชาต ิ
และนานาชาต ิมาอยา่งตอ่เน่ือง (4.2-02)  

ข้อ 2 มีผู้ทรงคณุวฒิุทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พิจารณาบทความวิจยั เพ่ือกลัน่กรองและคดัสรร
ผลงานท่ีเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ ก่อนนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดบัชาติ (4.2-03) และมีกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรบทความวิจัย และบทความวิชาการก่อนลงตีพิมพ์ใน
วารสารครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. (4.2-04)  

ข้อ 3 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวาสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และในการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาติ (4.2-05) และสามารถ Down load บทความวิจยัจากการประชมุวิชาการ ได้ท่ี 
www.ncteched.org และจากวา รสา รค รุ ศ าสต ร์ อุ ตสาหกร รม  มจพ . ไ ด้ ท่ี 
www.journal.fte.kmutnb.ac.th (4.2-06) 

ข้อ 4 มีการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 22 ผลงาน  (4.2-07) 
ข้อ 5 มีการสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร ตลอดจนการคุ้มครองสทิธิของงานวิจยั หรือสิง่ประดษิฐ์ 

หรือนวตักรรมให้แก่นกัวิจยัเจ้าของผลงาน  ตามระเบียบและประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวข้อง (4.2-08) 
ข้อ 6 มีการสง่เสริมการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรตามประกาศของคณะ (4.1-02) และมีการย่ืนจดสทิธิบตัร 

หรืออนสุทิธิบตัรแล้ว  2 ผลงาน คือ ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ผลงาน เคร่ืองขบัเคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกูด้วย
วิธีผสมฟองอากาศ และอปุกรณ์ควบคมุอณุหภมิูและเสียงเพลงของเคร่ืองขบัเคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกู
ด้วยวิธีผสมฟองอากาศ (4.2-09) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 

www.journal.fte.kmutnb.ac.th
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จุดแข็ง : 
 1.  มีคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และประกาศทนุสนบัสนนุการวิจยัของคณะ       
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม เพ่ือสนบัสนนุบคุลากรของคณะทํากิจกรรมวิชาการ 
 2.  คณะครุศาตร์อตุสาหกรรม มีโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชัน้นําของฝร่ังเศสด้านการวิจยัและมี
การร่วมทํางานวิจยัเพ่ือนําเสนอในการประชมุวิชาการในระดบัชาตแิละนานาชาตเิป็นประจํา 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ควรสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างนกัวิจยักบัองค์การภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
มากขึน้ 
 
แนวทางพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.1-02  ประกาศทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 4.2–01  บนัทกึอนมุตัติวับคุคลและคา่ลงทะเบียน รศ.ดร.มนตรี ศริิปรัชญานนัท์ 
เอกสารหมายเลข 4.2–02  หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินสมนาคณุการเขียนบทความวิจยัท่ีได้รับการ 

ตีพิมพ์ 
เอกสารหมายเลข 4.2–03  รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พิจารณาบทความวจิยั 

     ท่ีนําเสนอในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ
เอกสารหมายเลข 4.2–04  รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พิจารณาผลงานเพ่ือลง 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เอกสารหมายเลข 4.2–05  รายช่ือบทความวจิยัท่ีได้ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชมุ 
   วิชาการในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
เอกสารหมายเลข 4.2–06  Websites: www.fte.kmutnb.ac.th และ www.ncteched.org 
เอกสารหมายเลข 4.2–07  รายช่ือผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์จริง 
เอกสารหมายเลข 4.2–08  ประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลยั วา่ด้วย การจดสทิธิบตัร ทรัพย์สนิทาง 

ปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสทิธิทางงานวิจยัและสิง่ประดษิฐ์ 
           เอกสารหมายเลข 4.2–09  อนสุทิธิบตัร 
 
 
 
 
 
 

www.ncteched.org
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3    เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยันําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและ
นกัวิจยัประจําเป็นคะแนน ระหวา่ง 0 – 5 

เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5  =  180,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 

2. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกําหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5  =  150,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
3. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5  =  75,000 บาทขึน้ไปตอ่คน 
 
สูตรการคาํนวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา  = 

 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอก 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้  = 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ตอ่อาจารย์ประจําและนกัวิจยั

ประจํา x  5 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีสว่นงานประกอบด้วยภาควิชา/สาขาวิชาหลายกลุม่สาขาวิชา คะแนนท่ีได้ในระดบั

คณะวิชา เทา่กบั คา่เฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทกุกลุม่สาขาวิชาในคณะวิชา 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ปฏบิัตงิานจริง คน 107 
1.1 จํานวนอาจารย์ประจํา คน 107 
1.2 จํานวนนกัวิจยัประจํา คน - 

2. จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 24,680,137.85 
2.1 จากภายในมหาวิทยาลยั/สว่นงาน บาท 3,854,900.00 
2.2 จากภายนอกมหาวิทยาลยั บาท 20,825,237.85 

3. จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํและนักวจิัยประจาํ 

บาท : คน 230,655.49 

 
ผลการดาํเนินงาน 
 อาจารย์ประจําทัง้หมด 110 คน ลาศกึษาตอ่ 3 คน  เหลือ  107  คน 
 กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  24,418,709.28 บาท / 107 คน = 230,655.49 x 5  = 6.41 
                180,000 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกคณะตอ่จํานวนอาจารย์ประจํา 

บาท 180,000 
บาท 

230,655.49 บาท 
ตอ่คน 

5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุเงินทนุวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
2. มีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการทําวิจยัหลายทา่น ซึง่ได้รับการยอมรับและสนบัสนนุเงินทนุจาก 

หน่วยงานภายนอกหลายแหง่ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 4.3–01 รายช่ือโครงการวจิยัท่ีได้รับทนุจากภายในและภายนอก ปี พ.ศ.2556 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 จําแนกเป็น  
3 กลุม่สาขาวิชา ดงันี ้

กลุ่มสาขาวชิา 
ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 5 
20 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน 110 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน  
3. จาํนวนงานวจิยัของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ตีพมิพ์  

(ปีปฏิทิน) 
เร่ือง 107 

3.1 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ   
      ประชมุวิชาการระดบัชาต ิ (0.25) 

เร่ือง 32 

3.2 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ  
      ประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ (0.25) 

เร่ือง 46 

3.3 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลู TCI  (0.25) 

เร่ือง 8 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
3.4 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตท่ีิปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  (0.50) 

เร่ือง 4 

3.5 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ท่ี 3 และ 4 ใน 
ปีลา่สดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  (0.75) 

เร่ือง  

3.6 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  (1.00) 

เร่ือง  

3.7 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ท่ี 1 และ 2 ใน 
ปีลา่สดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

เร่ือง  

3.8 บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานข้อมลู ISI, Scopus 

เร่ือง 17 

4. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่เผยแพร่  
(ปีปฏิทิน) 

เร่ือง  

4.1 ระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั เร่ือง  
4.2 ระดบัชาต ิ เร่ือง  
4.3 ระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ เร่ือง  
4.4 ระดบัภมิูภาคอาเซียน เร่ือง  
4.5 ระดบันานาชาต ิ เร่ือง  

5. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลถ่วง
นํา้หนกั 

40.50 

6. ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและ
นักวจิัยประจาํที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 36.82 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ ร้อยละ 20 ร้อยละ 36.82 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 มีผลงานวิจยัเป็นจํานวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 5–01  รายช่ือบทความวจิยัท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกําหนดให้คะแนน
เตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 20 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

= 
ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

X 5 
20 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน 110 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด คน  
3. จํานวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน) 

เร่ือง 22 

3.1 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 5 
3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 2 
3.3 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 15 
3.4 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เร่ือง 0 
3.5 เร่ืองอ่ืน ๆ  0 
4. ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํและ

นักวจิัยประจาํที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 20.00 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.00 5.00 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถและศกัยภาพในการทํางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
2. ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก ซึง่นําไปใช้ประโยชน์ 

หลายหน่วยงานและหลายผลงาน ซึง่สร้างช่ือเสียงให้กบัคณะเป็นอยา่งมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 6–01 รายช่ือผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ฯ 
เอกสารหมายเลข สมศ. 6–02 หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําท่ีได้รับการ
รับรองคณุภาพตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 
5 เทา่กบัร้อยละ 10 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับการรับรองคณุภาพต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

= 
ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

X 5 
10 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน 110 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด (ปีการศกึษา) คน  
3. จาํนวนผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน) 
เร่ือง 14 

3.1 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ เร่ือง 12 
3.2 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ เร่ือง - 
3.3 ตําราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวฒิุ เลม่ - 
3.4 ตําราหรือหนงัสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่น 

การพิจารณา 
เลม่ - 

3.5 ตําราหรือหนงัสือท่ีมีผู้ทรงคณุวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เลม่ 2 

4. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ผลถ่วง
นํา้หนกั 

5.00 

5. ร้อยละของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิัยประจาํ 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 4.55 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 4.55 2.28 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. บทความทางวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์มีน้อยมาก 
2. ขาดการแตง่ตําราหรือหนงัสือ 

 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรมีมาตรการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการให้มากขึน้ 
 2.  ควรมีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เขียนหนงัสือหรือตํารา โดยจะต้องมีการประเมินตามเกณฑ์โดย 
ผู้ทรงคณุวฒิุ ซึง่คณะจะต้องมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุจากภายในและภายนอก 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข สมศ. 7–01  บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์  
เอกสารหมายเลข สมศ. 7–02  ตําราของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

   5.1-01 

ถึง 

5.1-04  

2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน 
การสอน 

   5.1-05, 

5.1-06 

3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั    5.1-07 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

    

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน  

ข้อ 1 คณะยดึถือแนวทางการปฏิบตัแิละดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั  
(5.1-01)  โดยมีการจดัทําแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 (5.1-02) และดําเนินการได้บรรลุ
ตามแผนทกุโครงการ นอกจากนี ้ ยงัมีหน่วยงานบริการวิชาการของคณะและศนูย์บริการวิชาการแตล่ะ
ภาควิชา ได้แก่ (5.1-03) 
     1. ศนูย์วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
     2. ศนูย์วิจยัและพฒันาหุน่ยนต์อตุสาหกรรม ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
     3. ศนูย์วิจยัไฟฟ้าและระบบควบคมุอตุสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
     4. ศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน  

     5. ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน (CWEIR) ภาควชิาครุศาสตร์โยธา  
     6. ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศกึษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
     7. ศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
     8. ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
หน่วยบริหารคณุภาพการศกึษาของคณะ ยงัได้เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัรับจ้างประเมินคณุภาพ
การศกึษาสถานศกึษาด้านการอาชีวศกึษาให้กบั สมศ. (5.1-04) ซึง่ได้ดําเนินงานมาอยา่งตอ่เน่ือง  

ข้อ 2 แตล่ะโครงการท่ีให้บริการวิชาการมีการบรูณาการกบัการเรียนการสอน และกําหนดตวัชีว้ดัความสําเร็จ
ไว้ทกุโครงการ ได้แก่  (5.1-05), (5.1-06) 
       1. โครงการให้บริการวิชาการโรงเรียนจิตรลดา บรูณาในรายวิชา 200392 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 
และ 020003209 การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2 
       2. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต บรูณาการใน
รายวิชา 020515503  การผลติรายการวิทยกุระจายเสียง และวิชา 020515505  การบริหารจดัการวิทย ุ
กระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 
       3. โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน บรูณาการในรายวิชา 020515001 กลวิธีการสอนและ 
ฝึกอบรมวชิาชีพ  
       4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะให้กบับคุลากรในสถานศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 
บรูณาการในรายวิชา 020617050 ระเบียบวิธีวิจยัขัน้สงู   
       5. โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ Duale Hochschule Baden-WÜrttwmberg (DHBW) 
WÜrttwmberg Cooperative State University”  บรูณาการในรายวิชา 020615125 อาชีวศกึษาและ 
อตุสาหกรรมสมัพนัธ์ 
       6. โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา บรูณาการในรายวิชา 020313101 
กลศาสตร์วสัด ุ1, วชิา 020313202  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ และวิชา 237340 วสัดทุาง 
วิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
       7. โครงการสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง “ความปลอดภยัระบบนัง่ร้านงานก่อสร้างอาคาร” บรูณาการ 
ในรายวิชา 020313202 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ และวิชา 237341 การวิเคราะห์โครงสร้าง1 
       8. โครงการฝึกอบรม เร่ือง  “การศกึษาสูมื่ออาชีพใด...ได้ดัง่ใจสกัก่ีคน”  บรูณาการในรายวิชา 
010813901 จริยธรรมในการทํางาน และวิชา 020323002 จิตวิทยาการศกึษา 
       9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  บรูณาการในรายวิชา 020213004 ปฏิบตังิานวิศวกรรม 
ไฟฟ้าเบือ้งต้น 1 
     10. โครงการให้บริการทดสอบแบตเตอร่ี บรูณาการในรายวิชา 221361 ปฏิบตักิารอิเลก็ทรอนิกส์ 
กําลงั 

ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการมีการบรูณาการกบัการวิจยั และกําหนดตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้  ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะให้กบับคุลากรในสถานศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน บรูณาการในรายวิชา 
020617050 ระเบียบวิธีวิจยัขัน้สงู  โดย ดร.ชยัวิชิต เชียรชนะ และดร.อโนมา ศริิพานิช อาจารย์ภาควิชา
บริหารเทคนิคศกึษา ได้นําความรู้จากโครงการดงักลา่วไปประกอบการทําวจิยั เร่ือง “การประเมินและ
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน  
การพฒันาทางเลือกใหม่ในการจดัสวสัดกิารสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศกึษา สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ซึง่ได้รับทนุอดุหนนุจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดกิารและ
สวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศกึษา จํานวน 100,000 บาท  (5.1-07) 

ข้อ 4 - 
ข้อ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 1. เป็นหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมของเคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม  
จนเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากหน่วยงานภายนอกท่ีใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 
 2.  บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการให้บริการทางวชิาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการการเรียนการสอนและวิจยั 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและ
การวิจยั เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–01 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
   การให้บริการวชิาการและการจดัสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ ฉบบัท่ี 3 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2553 
เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-03 ศนูย์วิจยัครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 5.1–04 สญัญาจ้างคณะผู้ประเมินดําเนินการประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือการรับรอง 
   มาตรฐานการศกึษาด้านการอาชีวศกึษา เลขท่ี 4-2557/0080 วนัท่ี   
   29 พฤศจิกายน 2556 
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เอกสารหมายเลข 5.1-05 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 9 เดือน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-06 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-07 สญัญารับทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ สกสค. กระทารวงศกึษาธิการ และ

เอกสารสรุปผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะให้กบับคุลากรใน
สถานศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เ พ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ 
การจดัทําแผนการบริการทางวิชาการตามจดุเน้นของมหาวิทยาลยั
หรือสว่นงาน 

 
 

  1.1-06, 
5.2-01, 
5.2-02 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชมุชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

 
 

  5.2-03  
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการตอ่สงัคม 

    

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

    

5. มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สูบ่คุลากรภายในมหาวิทยาลยัหรือสว่นงานและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการ จงึมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาขอ 

ใช้บริการทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ งานทดสอบตา่ง ๆ (5.2-01)  การเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
หน่วยงานภายนอก (5.2-02)  และมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนองตอบกลยทุธ์การพฒันาระบบ
การบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพในแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1.1-05) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 2 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกบั National Instruments (Thailand) Co., Ltd. และ บริษัท ก้าวหน้า

อิเลคทริค แอนด์ บิสสเินส จํากดั และ บริษัท มทันีภณัฑ์ จํากดั, บริษัท ยเูอสอี โฟล-ไลน์ จํากดั, สถาบนั
คณุวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และ Joining and Welding Research Institute Osaka Uni versity 
(JAPAN) (5.2-03)   

ข้อ 3 - 
ข้อ 4 - 
ข้อ 5 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 2 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม เพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรจดัให้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแตล่ะโครงการควบคูก่นั เพ่ือจะได้ 
นําผลมาปรับปรุงในครัง้ตอ่ไป 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 5.2-01  ใบสัง่จ้างขอรับบริการทดสอบแบตเตอร่ี ทดสอบแรงดงึเหลก็ และทดสอบระบบ 
   ผลติไฟฟ้า 
เอกสารหมายเลข 5.2-02  หนงัสือขอเชิญเป็นวิทยากรและผู้ เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก  
เอกสารหมายเลข 5.2-03  หนงัสือสญัญาความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน (MOU) 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวจิัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงค่าร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 
ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด เป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 โดยกําหนดให้คะแนนเตม็ 5 เทา่กบัร้อยละ 30 ขึน้ไป ทกุกลุม่สาขาวิชา 
สูตรการคาํนวณ  : 

1. คํานวณร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียน
การสอนและการวิจยัตอ่จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

= 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 

2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั X 5 
30 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด โครงการ 10 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการที่นํามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวจิัย 

โครงการ 10 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันา 
  การเรียนการสอน 

โครงการ 9 

2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันา 
   การวิจยั 

โครงการ - 

2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพฒันาทัง้ 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

โครงการ 1 

3. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการวชิาการที่นํามาใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 100.00 
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การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

ร้อยละ ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการให้บริการทางวิชาการหลายทา่น 
2. คณะมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพรองรับการให้บริการทางวิชาการ 
3. ผลงานและช่ือเสียงของคณะเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอกและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงการวิชาชีพ 
4. มีการให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการดําเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์จริง 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง :  

เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-07  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะให้กบับคุลากรในสถานศกึษาทัง้ 
    ภาครัฐและเอกชน 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วม
ของชมุชนหรือองค์กร 

   5.1-07 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    5.1-07 
3. ชมุชนหรือองค์กรมีผู้ นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนิน
กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

   สมศ.9-01, 
สมศ.9-02 

4. ชมุชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองโดยคงอตัลกัษณ์
ของคนในชมุชนและเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ืองหรือ
ยัง่ยืน 

    

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์ สร้างคณุคา่ตอ่สงัคม หรือชมุชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดท่ีระบใุนแผน เป้าหมาย 6 
2. จํานวนตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายตามแผน เป้าหมาย 6 
3. ร้อยละของตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดในแผน ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ ปีการศกึษา 2556 (5.1-02 ) ซึง่เป็นไปตามแผนและ

บรรลผุลตามตวัชีว้ดั  ได้แก่  
       1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต        
       2. โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน  
       3. โครงการสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง “ความปลอดภยัระบบนัง่ร้านงานก่อสร้างอาคาร”  
       4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 2 โครงการท่ีให้บริการวิชาการบรรลเุป้าหมายตามแผน 100%  (5.1-05) 
ข้อ 3 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ซึง่จดัโดยภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้ดําเนินการเป็นปีท่ี 3 

(สมศ.9-01), ( สมศ.9-02), (สมศ.9-03)   มีผลทําให้ชมุชนหรือองค์กรมีผู้ นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้
และดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง  

ข้อ 4 - 
ข้อ 5 - 

การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือ
องค์กรภายนอกชนิด 

ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย    ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชมุชนหรือองค์กรยงัมีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกบั
ศกัยภาพของบคุลากรภายในคณะ 
 2.  ผลการดําเนินงานท่ีชมุชนหรือองค์กรได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการทางวิชาการไปพฒันาองค์กรหรือ
ชมุชน 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 1.  ควรดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชมุชนหรือองค์กรให้หลากหลายทกุ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 2.  ควรมีการตดิตามผลท่ีชมุชนหรือองค์กรได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการบริการทางวิชาการไปพฒันาองค์กร
หรือชมุชนให้มีความเข้มแข็งอยา่งไรบ้าง 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1–02  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม มจพ. ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-06 รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สงัคม รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข สมศ.9-01  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข สมศ.9-02  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ปีการศกึษา 2555 
เอกสารหมายเลข สมศ.9-03  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ปีการศกึษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร  
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

   1.1-05, 

2.8-02, 

2.8-03, 

3.2-11, 

6.1-01 ถึง 

6.1-03 

2. มีการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบั 
การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 

   6.1-04 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานบํุารุงศลิปะและ
วฒันธรรมตอ่สาธารณชน 

    

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุง
ศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา 

   6.1-04 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา 

    

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศลิปะและวฒันธรรม
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาต ิ

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 กําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2556 (1.1-05) ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม   โดยมีการสง่เสริมและสนบัสนนุทัง้ด้านทรัพยากรและงบประมาณ   ซึง่มีการ 
ดําเนินกิจกรรมมาอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอทกุปี ได้แก่  
1. โครงการไหว้ครูของคณะ (2.8-02)    
2. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ (2.8-03) 
3. โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา (3.2-11)   
4. โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” (6.1-01)  
5. โครงการทํานบํุารุงพทุธศาสนา “ทอดผ้าป่าสามคัคี” ณ วดัปากลดั อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ (6.1-02)  

    6. โครงการถวายเทียนพรรณา ณ วดัเสาหิน แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ (6.1-03)   
ข้อ 2 มีการบรูณาการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน และกิจกรรมนกัศกึษา ในรายวิชา 

020213004 Electrical Engineering Practice I  โดยภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า จดัโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมและทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม  “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง”  ครัง้ท่ี 2 ณ วดัเกาะพิกลุ และ
โรงเรียนวดัเกาะพิกลุ อ.บ้านนา จ.นครนายก  เม่ือวนัท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2556  ซึง่เป็นการนําความรู้จาก
วิชา 020213004 Electrical Engineering Practice I  มาประยกุต์ใช้งานจริง และเพ่ือสร้างความตระหนกั
ถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางพทุธศาสนา (6.1-04)   

 ข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมตา่ง ๆ ในเว็บไซต์คณะ www.fte.kmutnb.ac.th 
และมีการเผยแพร่ทางสถานีวิทย ุK-Radio ของคณะ  http://k-radio.kmutnb.ac.th 

ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการท่ีบรูณาการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศกึษา “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง” ท่ีได้ดําเนินการเสร็จแล้ว  โดยนําความรู้จากการเรียนวิชา 
020213004 Electrical Engineering Practice I  มาประยกุต์ใช้จริง  ซึง่มีผลประเมินในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี (4.20)  (6.1-04)   

ข้อ 5 - 
ข้อ 6 - 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีการบรูณาการด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 

2.  มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมให้สาธารณชนได้รับรู้หลายช่องทาง 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครัง้ตอ่ไป 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8–02 โครงการวนัไหว้ครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8-03 โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่  
เอกสารหมายเลข 3.2-11 โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 

  เอกสารหมายเลข 6.1-01   โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
  เอกสารหมายเลข 6.1-02 โครงการ“ทอดผ้าป่าสามคัคี” ณ วดัปากลดั  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบรีุ 
  เอกสารหมายเลข 6.1-03 โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วดัเสาหิน แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 
  เอกสารหมายเลข 6.1-04 โครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง” ครัง้ท่ี 2  ณ วดัเกาะพิกลุ และโรงเรียน 
     วดัเกาะพิกลุ อ.บ้านนา จ.นครนายก  
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    1.1-05, 2.8-02, 

2.8-03, 6.1-01, 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    2.8-02, 2.8-03, 

6.1-01 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยา่งตอ่เน่ือง    3.2-01 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม     

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ     
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการดาํเนินงาน 
1. จํานวนตวับง่ชีท้ัง้หมดท่ีระบใุนแผน เป้าหมาย 8 
2. จํานวนตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายตามแผน เป้าหมาย 8 
3. ร้อยละของตวับง่ชีท่ี้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดในแผน ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1     (P) คณะมีการสง่เสริมและสนบัสนนุด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมไว้ในแผนปฏิบตักิาร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-05)  หน้า 60-70   ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5   ทํานบํุารุงศลิป วฒันธรรม    
เป้าประสงค์ท่ี 2 สืบสานศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทยสูส่งัคม ไทยและสงัคม
โลก  กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการจดักิจกรรมท่ีเป็นการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและ
ภมิูปัญญาไทย  ได้แก่ โครงการไหว้ครู (2.8-02) โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ 
(2.8-03) โครงการสรงนํา้พระพทุธรูป (6.1-01) ซึง่ทกุโครงการมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบ วตัถปุระสงค์  
ระยะเวลา และเป้าหมายตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้อยา่งชดัเจน 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

    (D) ในแตล่ะโครงการจะมีการเตรียมความพร้อมของผู้ รับผิดชอบโครงการและดําเนินการตามระยะ 
เวลาท่ีกําหนด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
    (C) เม่ือเสร็จสิน้แตล่ะโครงการจะมีการประเมินผล    โดยจดัทําแบบประเมินผลแจกให้กบัผู้ ร่วม 
โครงการแล้วทําการประมวลผลและสรุปผลวา่เป็นไปตามตวัชีว้ดัความสําเร็จหรือไม ่ มีปัญหาและ
อปุสรรคอะไรในการดําเนินงาน 

(A) ผู้ รับผิดชอบโครงการจะนําผลสรุปแตล่ะโครงการ ซึง่มีทัง้ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการ เสนอให้คณะกิจการนกัศกึษาคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
อปุสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัโครงการ/กิจกรรมครัง้ตอ่ไป    

ข้อ 2 ทกุโครงการ/กิจกรรมบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการทกุโครงการ รวมทัง้ในแต่ละโครงการมีการ
กําหนดเป้าหมาย/ตวัชีว้ดัความสําเร็จไว้ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ซึง่บรรลผุลทัง้หมด 
- โครงการไหว้ครู  (2.8-02)  (มีนกัศกึษาเข้าร่วม 618 คน จากเป้าหมาย 600 คน และผลประเมินอยูใ่น 
  ระดบัมาก 4.80)   
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่(2.8-03)  (มีนกัศกึษาเข้าร่วม 408 คน จาก    
  เป้าหมาย 450 คน คดิเป็นร้อยละ 90.67 และผลประเมินระดบัมาก 4.38) 
- โครงการสรงนํา้พระพทุธรูป (6.1-01)  (ผู้ เข้าร่วม  92 คน จากเป้าหมาย 100 คน คดิเป็นร้อยละ 92    
  และผลประเมินอยูใ่นระดบัมาก 4.59) 

ข้อ 3 คณะได้ดําเนินงานจดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี  โดยมีแผนการ
ดําเนินการท่ีชดัเจน  (3.2-01) 

ข้อ 4 โครงการ/กิจกรรมท่ีจดัขึน้ล้วนแตก่่อให้เกิดประโยชน์และสง่ผลดีตอ่นกัศกึษา ได้แก่  
- โครงการไหว้ครู ทําให้นกัศกึษาได้แสดงความกตญัญรูู้คณุและเคารพตอ่ครูบาอาจารย์   
- โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่ทําให้นกัศกึษามีความรัก ความสามคัคี 
  ระหวา่งนกัศกึษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง และปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัศกึษา  
- โครงการสรงนํา้พระในวนัสงกรานต์  ทําให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า และ 
  ผู้มาตดิตอ่ราชการ) ได้ร่วมสืบสานวฒันธรรมประเพณีและยงัคงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   

ข้อ 5 - 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน
ที่ได้ 

การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  มีการจดักิจกรรมด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมทกุปีอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 
 2.  นกัศกึษาได้นําความรู้จากการประกนัคณุภาพการศกึษา (PDCA) มาใช้กบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
 3.  มีการประเมินผลกิจกรรมและนําผลประเมินมาปรับปรุงการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 2.8-02  โครงการไหว้ครู 

  เอกสารหมายเลข 2.8-03   โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่
เอกสารหมายเลข 2.8-04 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 

- ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2556   
- ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 
- ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

  เอกสารหมายเลข 3.2-01 แผนกิจกรรมนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 
  เอกสารหมายเลข 6.1-01  โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในสว่นงานท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดี    สมศ.11-01, 

สมศ.11-02 

2.4-08,  

6.1-01 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมี 
ความสนุทรีย์ 

   สมศ.11-03 ถึง 

สมศ.11-06 

3. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาต ิ
และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

   สมศ.11-07 

4. มีพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมี 
การจดักิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ 

    

  5. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนกัศกึษาไม่ต่ํากวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

   สมศ.11-08 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะให้ความสําคญักบัการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม โดยจดัให้มีกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งสม่ําเสมอ
ตลอดปีและตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี เน้นให้บคุลากรทัง้หมดมีสว่นรวม ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมร่ืนเริงและ
อวยพรปีใหม ่(สมศ.11-01)   งานแสดงมทิุตาจิตแก่ผู้ เกษียณ (สมศ.11-02)  เป็นต้น 

      คณะจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการซึง่ประกอบ 
ด้วยบคุลากรจากทกุฝ่ายและทกุระดบั เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ
และตอ่เน่ืองจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร ทัง้ในด้านจริยธรรม คณุธรรม การใฝ่รู้ การทํางานเป็นทีม
และการทํางานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ได้แก่  กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) (2.4-08)  กิจกรรม
สง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” (6.1-01) เป็นต้น    
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 2 ปรับปรุงภมิูทศัน์อาคารของคณะ (อาคาร 52) ให้เป็นอาคารเรียนท่ีสวยงาม โดดเดน่และน่าภาคภมิูใจ 

โดยมีการปรับปรุงภมิูทศัน์ลานกิจกรรมหลงัคณะ (สมศ.11-03)  การปรับปรุงห้องเรียน (สมศ.11-04) 
ปรับปรุงห้องปฏิบตักิารและโรงงานให้มีบรรยากาศน่าเข้าเรียน สะอาดและปลอดภยั (สมศ.11-05)  
ปรับปรุงและซอ่มแซมห้องนํา้ให้สวยงาม สะอาดและถกูสขุอนามยั (สมศ.11-06)  บํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย  กําหนดให้มีการกําจดัขยะและสิง่ปฏิกลูทกุวนั 

ข้อ 3 ปรับปรุงพืน้ท่ีและสภาพภมิูทศัน์รอบอาคารเรียนให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิ และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
โดยจดัให้มีพืน้ท่ีสีเขียว ด้วยการจดัทําสวนหยอ่มและบอ่นํา้พ ุจดัระเบียบลานอเนกประสงค์หน้าคณะให้
เป็นลานจอดรถและลานกิจกรรมท่ียงัคงมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพ่ือความร่มร่ืนและตกแตง่เพิ่มเตมิด้วย
สวนหยอ่มเพ่ือความสวยงาม (สมศ.11-07) 

ข้อ 4      มหาวิทยาลยัฯ ได้จดัทําหอเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์นวมินทรบรมราชินีนาถ เพ่ือน้อม
เกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะและเฉลมิพระเกียรต ิตัง้แตว่นัท่ี 12 สงิหาคม 2547 โดยจดัแสดงพระราช
กรณียกิจอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั  
     คณะสง่เสริมให้มีกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีของ
องค์กรอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี  ดงันัน้ จงึต้องมีพืน้ท่ีท่ีเอือ้ตอ่การจดักิจกรรม ดงันี ้
       กิจกรรมนอกอาคาร ใช้ลานกิจการรม ชัน้ 1 อาคารอเนกประสงค์ จดังานประกวดสิง่ประดษิฐ์ 
ลานสวนปาล์ม จดักิจกรรมสง่เสริมประเพณีลอยกระทง 
       กิจกรรมในอาคาร ใช้ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 8 อาคารปฏิบตัแิละประลองรวม ตวัอยา่งเช่น กิจกรรม 
ปีใหม ่และงานแสดงมทิุตาจิตแก่ผู้ เกษียณ  กิจกรรมไหว้ครู  
       นอกจากนี ้คณะยงัได้ใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรมสง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 
ได้แก่  
        1. หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี สําหรับจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่
        2. หอประชมุประดูแ่ดง อาคารอเนกประสงค์ สําหรับจดักิจกรรมอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์
นกัศกึษาใหม่  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาปีสดุท้าย 

ข้อ 5 ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัดี ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ (4.18) งานแสดงมทิุตาจิตแก่ผู้ เกษียณ (4.41) กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning 
Day) (4.24) กิจกรรมสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป”  (4.59) สว่นของ
นกัศกึษาโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษา อยูใ่นระดบัดี 3.61  (สมศ.11-08) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน
ที่ได้ 

การพฒันาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปะและวฒันธรรม ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
 1.  คณะมีการจดักิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day ทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง และได้รับความร่วมมืออยา่งดีจาก
บคุลากรภายในคณะ 

2.   มีการสนบัสนนุทัง้ทรัพยากรและงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมิูทศัน์ให้ดสูะอาด
สวยงาม ร่มร่ืน สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 

รายการเอกสารอ้างองิ 
เอกสารหมายเลข 2.4-08  กิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day   

  เอกสารหมายเลข 6.1-01   โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ “สรงนํา้พระพทุธรูป” 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-01 กิจกรรมครุศาสตร์ฯ ร่วมใจ ปีใหม่สามคัคี พ.ศ. 2557 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-02 โครงการแสดงมทิุตาจิต  
เอกสารหมายเลข สมศ.11-03  โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์หลงัคณะ 
เอกสารหมายเลข สมศ.11–04  โครงการปรับปรุงห้องเรียนรวม 
เอกสารหมายเลข สมศ.11–05  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารโรงงาน 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-06  โครงการปรับปรุงห้องนํา้ 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-07  รูปถ่ายนํา้ตกบริเวณข้างภาควิชาครุศาสตร์โยธา สวนหยอ่มและท่ีจอดรถคณะ 
เอกสารหมายเลข สมศ.11-08  รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจาํส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําสว่นงานปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดลว่งหน้า 

   7.1-.01, 
7.1-02, 
7.1-03 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผน 
กลยทุธ์ มีการนําข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตังิาน
และพฒันาสว่นงาน 

   1.1-02,  
7.1-04, 
 7.3-03 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากบั ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ท่ีมอบหมาย รวมทัง้สามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของสว่นงานไปยงับคุลากรในสว่นงาน 

   1.1-06, 
1.1-07 

4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในสว่นงานมีสว่นร่วมในการ
บริหารจดัการ ให้อํานาจในการตดัสนิใจแก่บคุลากรตามความ
เหมาะสม 

   1.1-02, 
7.1-05 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของสว่นงานเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

   1.1-02, 
7.1-06 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานงึถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลยัหรือสว่นงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

   7.1-07 

7. คณะกรรมการประจําสว่นงานประเมินผลการบริหารงานของ 
สว่นงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

   7.1-03 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการปฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วย คณะกรรมการ

ประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 อยา่งครบถ้วน (7.1-01)    โดยการในการประชมุแตล่ะครัง้ฝ่าย
เลขานกุารจะสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการประจํา 
สว่นงานวิชาการลว่งหน้า (7.1-02)  และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
มีคา่เฉล่ีย 4.38  (7.1-03) 

ข้อ 2 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความ 
สามารถในการวางแผนพฒันาการศกึษาคณะ โดยการกําหนดแนวนโยบายการบริหารงานและวิสยัทศัน์
ซึง่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ  (7.1-04)  และแจ้งตอ่บคุลากรในการสมัมนาคณะ  เร่ือง  “ครุศาสตร์
อตุสาหกรรมก้าวไกลสูอ่าเซียน”  เม่ือวนัท่ี  26-28  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงแรมเฟลกิซ์  ริเวอร์แคว  
รีสอร์ท จ.กาญจนบรีุ (1.1-02)  ผู้บริหารมีการนําข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตังิานและพฒันา
สว่นงาน (7.3-03)  

ข้อ 3 ผู้บริหารมีการกํากบั ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายในท่ีประชมุคณะกรรมการ 
ประจําสว่นงานวิชาการแตล่ะครัง้          โดยจะมีการตดิตามการดําเนินงานในวาระสืบเน่ืองจนกวา่จะ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเลขานกุารจะจดัทําเป็นมตท่ีิประชมุแจ้งให้หน่วยงานทราบ    เพ่ือให้บคุลากร 
นําไปปฏิบตั ิ (1.1-06), (1.1-07)  

ข้อ 4 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษาคณะในการสมัมนาคณะ 
เม่ือวนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557  (1.1-02) และมีการมอบหมายภาระงานให้แก่รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (7.1-05) 

ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของ 
สว่นงานในการสมัมนาคณะทัง้ 2 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 25-27 เมษายน 2556  ณ โรงแรมโนโวเทล อ.หวัหิน  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (7.1-06)  และวนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
จ.กาญจนบรีุ (1.1-02)   

ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานงึถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลยัหรือสว่นงานและผู้ มี 
สว่นได้สว่นเสีย โดยมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี (4.19)  (7.1-07) 

ข้อ 7 คณะกรรมการประจําสว่นงานและผู้บริหารนําผลประเมินตนเองของกรรมการสว่นงานมาพฒันา
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน (7.1-03) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่นงานและผู้บริหาร
ทกุระดบัของสว่นงาน 

ข้อ 6 ข้อ  7 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 



 

 

- 101 -

จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-02 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมก้าวไกลสูอ่าเซียน 
   วนัท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบรีุ 

 เอกสารหมายเลข 1.1–06  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
                ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในรอบ 9 เดือน 

เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
     ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในรอบ 12 เดือน 

เอกสารหมายเลข 7.1–01  คําสัง่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง แตง่ตัง้ 
คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 7.1–02  เอกสารการประชมุท่ีจดัสง่ให้คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการลว่งหน้า  
เอกสารหมายเลข 7.1-03 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  
เอกสารหมายเลข 7.1-04   นโยบายการบริหารงานคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
เอกสารหมายเลข 7.1-05 คําสัง่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ท่ี 2.1/2556 ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2556 
   เร่ือง มอบอํานาจให้ปฏิบตักิารแทน 
เอกสารหมายเลข 7.1-06 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง แนวทางการพฒันาคณะครุศาสตร์ฯ 

วนัท่ี 25-27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
เอกสารหมายเลข 7.1–07  สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.3-03 ระบบสารสนเทศท่ีใช้สง่ข้อมลูให้ผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบนัเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ 
ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของสว่นงานอยา่งน้อยครอบคลมุ 
พนัธกิจด้านการผลติบณัฑิตและด้านการวิจยั 

 
 

  7.2-01, 
7.2-02, 
7.2-03, 
7.1-04 

2. กําหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะด้าน
การผลติบณัฑิตและด้านการวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรู้ 
ท่ีกําหนดในข้อ 1 

 

 

  7.2-03, 

7.1-04 

3. มีการแบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบตัท่ีิดีตาม
ประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่คุลากร
กลุม่เป้าหมายท่ีกําหนด 

 

 

  7.2-03, 
7.2-04 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทัง้ท่ีมี
อยูใ่นตวับคุคลและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีมาพฒันา
และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) 

 

 

   

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปัจจบุนั
หรือปีการศกึษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตังิานจริง 

 

 

  2.7-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 คณะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ (7.2-01) มีการจดัทําแผนการจดัการความรู้

ของคณะ (7.2-02)  ด้านการผลิตบณัฑิตและวิจยั   โดยมีการกําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกบัการ
พฒันาส่วนงานสู่สถาบนัการเรียนรู้ และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.5” (7.2-03)  และโครงการเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบัตา่งประเทศ”  (7.2-04)   

ข้อ 2 มีการกําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะไว้ในแตล่ะโครงการตามประเดน็ความรู้ท่ี 
กําหนดในโครงการทัง้ 2 โครงการ ได้แก่ ผู้สอนท่ีทําการสอนและวิจยั โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีบรรจใุหม่  
(7.2-03), (7.2-04)   

ข้อ 3 ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมฝึกอบรม เร่ือง “การจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.5” (7.2-03)  และ 
กิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบัตา่งประเทศ”   (7.2-04)  โดย 
เชิญผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ตรง   คือ  1) ผศ.ดร.สมชยั หิรัญวโรดม  
(มคอ.3 และ มคอ.5)    2) รศ.ดร.ปรัชญนนัท์  นิลสขุ  (ประสบการณ์วิจยั)  มาบรรยาและแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ โดยมีการบนัทกึความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือการแบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ 
ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)     เพ่ือค้นหาแนวปฏิบตัท่ีิดีตามประเดน็ความรู้ท่ี 
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่คุลากรทางเว็บไซต์คณะ  www.fte.kmutnb.ac.th/KMTech.asp 

ข้อ 4 คณะมีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 อยา่งเป็นระบบ    โดยเผยแพร่ออกมา 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทางเว็บไซต์คณะในคลงัความรู้ http://www.fte.kmutnb.ac.th/KMTech.asp  

ข้อ 5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ปีการศกึษาท่ีผา่นมาและปีปัจจบุนัมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือ
การปฏิบตังิานจริง อาทิ มีการนําเสนอผลงานในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ
ครัง้ท่ี 6 (2.7-04)  และจากความรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิ
ท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบตังิานจริง 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ของคณะรับผิดชอบโดยเฉพาะและมีการประชมุ เพ่ือตดิตาม 
โครงการตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

2.   มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์คณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.7-04  การจดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 
เอกสารหมายเลข 7.2-01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เอกสารหมายเลข 7.2-02  แผนการจดัการความรู้คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 7.2-03  โครงการฝึกอบรม เร่ือง เทคนิคการจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.5  
เอกสารหมายเลข 7.2-04  โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ประสบการณ์การทําวิจยัร่วมกบั 

ตา่งประเทศ 



 

 

- 105 -

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan)    7.3-01, 

7.3-02 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจตามพนัธกิจ
ของสว่นงาน เช่น การบริหารจดัการและการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกนัคณุภาพ 

   7.3-03 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    7.3-04 

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

    

5. มีการสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา (7.3-01) โดยมีการจดัทําแผน
ระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน (7.3-02) 

ข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจในด้านการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหาร
จดัการและการเงิน โดยคณะมีการจดัเก็บเอกสารสว่นงาน  (e-doc)  http://www.e-doc.fte.kmutnb.ac.th 
ซึง่เป็นการสแกนเอกสารทกุเร่ืองสง่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และมีการ search หาเอกสารได้
โดยพมิพ์คําหลกัภายในหวัข้อเร่ืองของเอกสารนัน้   ซึง่สะดวกรวดเร็วและสามารถนําไปใช้ประกอบในการ
ดําเนินงานประกนัคณุภาพได้  (7.3-03)  โดยเฉพาะการบริหารงานบคุคลจะใช้ระบบของมหาวิทยาลยัด้วย
โปรแกรม UPIS  สําหรับจดัเก็บข้อมลูด้านบคุลากร   ด้านการเงินและพสัดจุะใช้ระบบบญัชี 3 มิต ิ ด้านงาน
ทะเบียนและสถิตนิกัศกึษามีระบบงานทะเบียนเพ่ือนกัศกึษา  และระบบการสง่เกรดและประเมินผลผู้สอน 
ออนไลน์  ซึง่จะมีการสรุปเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการรับทราบและให้ข้อคดิเห็น 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 3 มีการประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่เว็บไซต์ของคณะทาง online ระหวา่งวนัท่ี 1-31 พฤษภาคม 2557 

โดยมีผู้ เข้าประเมินจํานวนทัง้สิน้ 1,045 คน ซึง่มีผลประเมินอยูท่ี่ 3.58 (พอใจมาก)  (7.3-04)  
http://www.fte.kmutnb.ac.th/Evalu.asp 

ข้อ 4 - 
ข้อ 5 มีการสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด ได้แก่ ระบบบญัชี 

3 มิต,ิ ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของ CHE-QA ของ สกอ.และการสง่ข้อมลูขา่วสารทาง e-doc 
และ Facebook ของคณะ  www.facebook.com/FacultyTechnicalEducation รวมทัง้ e-mail และ  
ไลน์ของแตล่ะบคุคล   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

1.  มีคณะทํางานรับผิดชอบ กํากบัดแูล ควบคมุระบบสารสนเทศในการจดัทําฐานข้อมลูตา่ง ๆ ซึง่สามารถ 
สืบค้นข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 ควรมีการประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะในทกุด้าน แล้วนําผลประเมินนัน้มา
พฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.3-01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศของคณะและภาควิชา 
เอกสารหมายเลข 7.3-02 แผนระบบสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.3-03 ระบบสารสนเทศท่ีใช้สง่ข้อมลูให้ผู้บริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.3–04  สรุปผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
    โดยมีผู้บริหารระดบัสงูและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของ
สว่นงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   7.4-01, 

7.4-02 

2. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง
อยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสว่นงาน จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตังิาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลกัสตูร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนั
คณุภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบคุลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตกุารณ์ภายนอก 

    

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัลําดบั
ความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   7.4-03 

4. มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงู และ
ดําเนินการตามแผน 

   7.4-04 

5. มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงาน และมหาวิทยาลยั เพ่ือพจิารณา
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   7.4-05, 

7.4-06 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลยัหรือ
คณะกรรมการประจําสว่นงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

   7.4-07 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือ

ทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง ตดิตาม วเิคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเส่ียง (7.4-01)  
นอกจากนี ้ยงัมีบคุลากรของคณะ 2 ทา่น ร่วมเป็นคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
(7.4-02) เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของทกุสว่นงาน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 2 ในแตล่ะภาควิชาของสว่นงานจะมีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง  
1) ด้านการปฏิบตังิาน   2) ด้านการเงิน  3) ด้านช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ  

ข้อ 3 เม่ือภาควิชาวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยงและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้ 3 ด้านแล้ว  ในแตล่ะความ 
เส่ียงจะมีการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลําดบัความเสี่ยงท่ีได้จากการ 
วิเคราะห์ (แบบ RA.F) (7.4-03) 

ข้อ 4 หลงัจากวิเคราะห์และจดัลําดบัความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการหรือ 
กิจกรรม (แบบ RMP.F)  ซึง่จะมีการกําหนดแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ (7.4-04) 

ข้อ 5 มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM.F) ปีละ 2 ครัง้  
และรายงานตอ่คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงของเพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครัง้ (7.4-05), (7.4-06) 

ข้อ 6 คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่มีตวัแทนของหน่วยงานตา่ง ๆ มีการนําผลการประเมิน และ 
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัมาจดัทําแผนและเป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในรอบปีถดัไป ได้แก่ 
การปรับปรุงคูมื่อการบริหารความเสี่ยง  การจดัทําคูมื่อการจดัการภยัพิบตันํิา้ทว่ม (7.4-07) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ข้อ  6 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 7.4–01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
เอกสารหมายเลข 7.4–02  คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
เอกสารหมายเลข 7.4–03  แบบรายงานประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง (RA.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–04  แผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรม (RMP.F) 
เอกสารหมายเลข 7.4–05  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (RM.F) รอบ 6 เดือน  
เอกสารหมายเลข 7.4-06 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (RM.F) รอบ 12 เดือน 
เอกสารหมายเลข 7.4-07 รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ท่ี 1/2557  
   วนัท่ี 5 มีนาคม 2557 
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 องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของสว่นงาน    8.1-01, 
8.1-02 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   8.1-03 
ถึง 

8.1-06 

3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกบัแผนปฎิบตักิารในแตล่ะ 
พนัธกิจและการพฒันาสว่นงานและบคุลากร 

   8.1-03  
ถึง 

8.1-06 

4. มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่
คณะกรรมการประจําสว่นงานอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

   8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

5. มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสว่นงานอยา่ง 
ตอ่เน่ือง 

 
 

  8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ตดิตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัหรือ
สว่นงานกําหนด 

 
 

  8.1-10 

7. ผู้บริหารระดบัสงูมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสนิใจ 

 
 

  8.1-07, 
8.1-08, 
8.1-09 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําผนกลยทุธ์ทางการเงิน (8.1-01) เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการ
ด้านงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้   และมีการร่วมกนัจดัทําแผนกลยทุธ์ทาง
การเงินของคณะ (8.1-02) ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาของคณะ และเสนอคณะกรรมการ
ประจําสว่นงานวิชาการให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2557  ซึง่เป็นฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3 

ข้อ 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอยา่งเป็น 
ระบบ  โดยมีการกําหนดแนวทางการจดัทํางบประมาณให้แตล่ะภาควิชา (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06) 

ข้อ 3 มีการจดัสรรงบประมาณตามหมวดตา่ง ๆ ซึง่ในการจดัสรรทําให้ใช้เงินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้   โดยการจดัสรรทรัพยากรด้านการเงินเป็นไปตามยทุธศาสตร์และการใช้เงินเป็นไปตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลยั (8.1-03, 8.1-04, 8.1-05, 8.1-06) 

ข้อ 4 มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
เป็นรายไตรมาส ได้แก่ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยการเงินและบญัชี (8.1-07)  รายงาน 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี (ไตรมาส) ของงานนโยบายและแผน (8.1-08)  รายงานทาง 
การเงิน  (8.1-09) 

ข้อ 5 มีการนําข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย   และวิเคราะห์สถานะทางการเงินทัง้ 
งบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้        เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความ 
เหมาะสม  โดยมีการรายงานตอ่ผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน รวมทัง้มีการนําข้อมลูไปเป็นแนวทางใน 
การตดัสนิใจเพ่ือจดัทําแผนการใช้จ่ายเงินในรอบปีถดัไป  (8.1-07, 8.1-08, 8.1-09) 

ข้อ 6 การใช้เงินของคณะเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยมีหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน มจพ. และสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ทําหน้าท่ีตรวจสอบ ตดิตามการใช้เงินให้เป็นไป 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  (8.1-10) 

ข้อ 7 มีการรายงานการใช้จา่ยเงินของแตล่ะหน่วยงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการทราบทกุ 
เดือน และรายไตรมาส (8.1-07, 8.1-08, 8.1-09)  เพ่ือเป็นข้อมลูใช้ในการวางแผนและการตดัสนิใจ 
ในรอบปีถดัไป 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง : 
1. มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน เพ่ือใช้ในการบริหารการเงิน 
2. มีการรายงานสรุปคา่ใช้จ่ายทางการเงินตอ่ผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจ 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 8.1–01  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน ท่ี 8.1/2556 ลงวนัท่ี 
   30 มกราคม 2556 และคําสัง่ท่ี 10/2557 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
เอกสารหมายเลข 8.1–02  แผนกลยทุธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม (พ.ศ.2556-2559) 
เอกสารหมายเลข 8.1–03  เอกสารรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 8.1–04  เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เอกสารหมายเลข 8.1–05  เอกสารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผน่ดนิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เอกสารหมายเลข 8.1–06  ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 8.1–07  เอกสารรายงานสรุปคา่ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 
เอกสารหมายเลข 8.1–08  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นรายไตรมาส 
เอกสารหมายเลข 8.1–09  รายงานการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2556  
เอกสารหมายเลข 8.1-10 หนงัสือแจ้งกําหนดการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของสว่นงาน ตัง้แตร่ะดบั
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

   9.1-01, 

9.1-02 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหาร
สงูสดุของสว่นงาน 

 
 

  9.1-03 

3. มีการกําหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสว่นงาน    97.30.1-01 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคมุ ตดิตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคณุภาพ 2) การจดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคณุภาพเสนอตอ่มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วนตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุม 
ศกึษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คณุภาพไปทําแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสว่นงาน 

 

 

 

  5.1-05. 

5.1-06, 

9.1-02, 

9.1-04, 

5. มีการนําผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุง 
การทํางาน และสง่ผลให้มีการพฒันาผลการดําเนินงานของตวับง่ชี ้
ตามแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

 
 

 

 
 

  

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพ 

 
 

  7.3-03 

7. มีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
โดยเฉพาะนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพนัธกิจของ
สว่นงาน 

   7.3-04 

8. มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในมหาวิทยาลยัหรือระหวา่งมหาวิทยาลยัและมี
กิจกรรมร่วมกนั 

   9.1-05, 

ถึง 

9.1-08 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 
หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

9. มีแนวปฏิบตัท่ีิดีหรืองานวิจยัด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ี
หน่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้
ประโยชน์  

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  (9.1-01)  ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหาร
และหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าท่ีกําหนดแผน แนวทาง และควบคมุ กํากบัดแูลระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษา กําหนดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายเสนอคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการให้
ความเห็นชอบก่อนประกาศให้ภาควิชาดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองสง่ให้คณะ (9.1-02) 
เพ่ือดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองของคณะสง่ให้มหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบตังิานประกนั
คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั  

ข้อ 2 คณะได้จดัทําประกาศนโยบายประกนัคณุภาพการศกึษา เวียนเอกสารให้บคุลากรทกุทา่นได้รับทราบ 
ทาง e-doc และทางเว็บไซต์คณะ  (9.1-03) 

ข้อ 3 มีการกําหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่น
งานวิชาการ ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  (97.30.1-01)  คือ 
           อตัลกัษณ์  :  บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 
           เอกลกัษณ์ :  ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม           

ข้อ 4 มีการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครบถ้วน ตัง้แตก่ารควบคมุ ตดิตามการ
ดําเนินงานตามระบบท่ีมหาวทิยาลยักําหนด ได้แก่ การรายงานผลบริการวิชาการรอบ 6 เดือน (5.1-05) 
และรอบ 12 เดือน (5.1-06)    และประเมินคณุภาพการศกึษาภายในตามรอบปีการศกึษาทกุปีอยา่ง
ตอ่เน่ือง (9.1-04)     มีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  และสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(สมศ.) กําหนด เสนอตอ่มหาวทิยาลยัตามกําหนดเวลา  รวมทัง้มีการบนัทกึข้อมลูลงในโปรแกรม CHE 
QA ของ สกอ. และมีการนําผลการประเมินคณุภาพรอบปีการศกึษา 2555 มาจดัทําแผนการพฒันา
คณุภาพการศกึษาในรอบปีการศกึษา 2556 (9.1-02) 

ข้อ 5 - 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 6 คณะมีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน       โดยใช้ข้อมลูจาก 

ระบบสารสนเทศในตวับง่ชีท่ี้ 7.3  (7.3-03)    รวมทัง้มหาวิทยาลยัยงัมีระบบสารสนเทศด้านบคุลากร 
มหาวิทยาลยั (UPIS) โดยหน่วยการเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคณะจะได้สทิธ์ิในการกรอกข้อมลูบคุลากรและงาน 
บริการวิชาการ (วิทยากร ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน) เทา่นัน้  ซึง่ผู้ รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจะดําเนินการ 
บนัทกึข้อมลูลงระบบอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ  

ข้อ 7 มีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยเฉพาะนกัศกึษาจากการประเมิน 
ผลการสอนของผู้สอนทางออนไลน์ของมหาวิทยาลยั  https://grade.icit.kmutnb.ac.th   นอกจากนี ้ยงั
มีการประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะทางออนไลน์  ได้แก่  อาจารย์   เจ้าหน้าท่ี  
นกัศกึษา ศษิย์เก่าและบคุคลทัว่ไป  (7.3-04) มีชอ่งทางให้นกัศกึษา ศษิย์เก่าและบคุคลภายนอกเข้ามา
แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะได้ท่ี https://www.facebook.com/FacultyTechnicalEducation 

ข้อ 8 มหาวิทยาลยัมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา    ซึง่ประกอบด้วยตวัแทน 
หรือผู้ รับผิดชอบด้านประกนัคณุภาพของทกุสว่นงานของมหาวิทยาลยัร่วมเป็นคณะกรรมการ (9.1-05) 
ซึง่มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง 
ได้แก่ การประชมุ ฝึกอบรม จดับรรยาย ฯลฯ  มหาวิทยาลยัมีเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษากบัอีก  
2 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  ซึง่มี
การจดักิจกรรมร่วมกนัทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่ในปีนีมี้การจดักิจกรรม 2 ครัง้คือ จดับรรยายเร่ือง “ระบบ 
ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรของเครือขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซียน   (ASEAN   University 
Network Quality Assurance : AUNQA)” (9.1-06) และจดัฝึกอบรม เร่ือง “การเขียนโครงการตามหลกั
วงจรคณุภาพ PDCA” (9.1-07)  นอกจากนี ้คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยงัได้มีการทําบนัทกึข้อตกลง
กบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (9.1-08)  

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 5.1-05 รายงานผลการบริการวิชาการ รอบ 9 เดือน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.1-06 รายงานผลการบริการวิชาการ รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2556 
เอกสารหมายเลข 7.3–03  ระบบสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.3-04 ผลประเมินความพงึพอใจเวบ็ไซต์คณะ 
เอกสารหมายเลข 9.1–01 คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัสว่นงาน 
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 

12 กมุภาพนัธ์ 2557 เร่ือง เป้าหมายของตวับง่ชี ้การกําหนดตวับง่ชีแ้ละ 
แผนพฒันาคณุภาพ ปีการศกึษา 2556 

เอกสารหมายเลข 9.1-03 ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เร่ือง นโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา 
เอกสารหมายเลข 9.1-04  คําสัง่คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ท่ี 37/2557  เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557  
เอกสารหมายเลข 9.1–05 คําสัง่ มจพ. ท่ี 546/2551 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยประกนัคณุภาพ 

การศกึษา ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2551  
เอกสารหมายเลข 9.1–06 โครงการจดับรรยายเร่ือง “ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรของ 

เครือขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซียน   (ASEAN   University Network Quality  
Assurance : AUNQA)”  

เอกสารหมายเลข 9.1–07 โครงการจดัฝึกอบรม เร่ือง “การเขียนโครงการตามหลกัวงจรคณุภาพ PDCA”  
  เอกสารหมายเลข 9.1-08 บนัทกึข้อตกลงกบัคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. กบัสถาบนัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เอกสารหมายเลข 97.30.1-01   มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวชิาการ คณะครุศาสตร์ฯ 
                                            ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
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ตัวบ่งชี ้9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 4 วนั 
2. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 3 วนั 
3. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 2 วนั 
4. สง่ SAR เกินกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 1 วนั 
5. สง่ SAR ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 1 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 2 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 3 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 4 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 5 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

มหาวิทยาลยักําหนดให้สว่นงานสง่รายงานการประเมินตนเองภายในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557  ซึง่คณะได้
ดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเองสง่ให้มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การสง่รายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลา เกินกําหนด 
1 วนั 

ตามกําหนด 
 

5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง :  
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 9.20.1-01  วนัท่ีมหาวิทยาลยัรับรายงานการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี ้9.20.2 มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในของรอบปีการศกึษา 
ท่ีผา่นมา ไปจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ และคณะกรรมการประจํา
สว่นงานให้ความเห็นชอบ 

   9.1-02 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ    2.5-03, 

2.5-06, 

2.5-09 

สมศ.11-03 

3. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพอยา่งน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

   2.6-01, 

3.1-10 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอ่ผู้บริหาร    2.6-01 

5. มีรายงานผลการดําเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตอ่
คณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอ่
มหาวิทยาลยั 

    

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1 มีการนําผลการประเมินคณุภาพภายในของรอบปีการศกึษา 2555 มาจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ และ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2557  (9.1-02) 

ข้อ 2 มีการดําเนินการตามแผนพฒันาคณุภาพ ได้แก่  
     1. การให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการ  ขัน้ตอน 
ในการควบคมุ กํากบัให้การประเมินหลกัสตูรผา่นการประเมินตามตวับง่ชีท่ี้กําหนด (TQF) โดยจดั 
ฝึกอบรม เร่ือง การจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.5  (7.2-03)        
     2. โครงการปรับปรุงห้องบรรยายและห้องเรียน  (2.5-03) โครงการปรับปรุงทอ่สขุาภิบาลและทอ่ 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ประปา อาคาร 52 (2.5-06) โครงการปรับปรุงห้องนํา้ อาคาร 52 (2.5-09) โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
และโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ อาคาร 52  (สมศ.11-03)    

ข้อ 3 มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือ 
พิจารณา ได้แก่  
     1. การตดิตามให้อาจารย์ผู้สอนสง่ มคอ.3 และ มคอ.5 โดยมีการรายงานความคืบหน้าผลของการ 
สง่ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้คณะกรรมการประจําสว่นงานทราบทกุเดือน  (2.6-01) 
     2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปรับปรุงซอ่มแซมห้องนํา้ ห้องเรียน มีการให้นกัศกึษา 
ประเมินผลในเร่ืองดงักลา่ว  (3.1-10) 

ข้อ 4 มีการประเมินผลการตดิตามให้ผู้สอนสง่ มคอ.3 และ มคอ.5 ทกุเดือน เพ่ือรายงานผลเสนอคณะ  
กรรมการประจําสว่นงานวิชาการทกุเดือน (2.6-01) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 2.5-03  โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
เอกสารหมายเลข 2.5-06  โครงการปรับปรุงระบบทอ่ประปาและสขุาภิบาล 
เอกสารหมายเลข 2.5-09 โครงการปรับปรุงห้องนํา้  
เอกสารหมายเลข 2.6-01 เอกสารประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงาน ครัง้ท่ี 6/2557 วนัท่ี 14 พ.ค.2557 
เอกสารหมายเลข 7.2-03  โครงการฝึกอบรม เร่ือง เทคนิคการจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.5  
เอกสารหมายเลข 9.1-02  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 

12 กมุภาพนัธ์ 2557 เร่ือง เป้าหมายของตวับง่ชี ้การกําหนดตวับง่ชีแ้ละ 
แผนพฒันาคณุภาพ ปีการศกึษา 2556 

เอกสารหมายเลข สมศ.11-03  โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์หลงัคณะ 
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องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 97.20.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่คดิเป็น ทาํเป็น 
ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารเพ่ือพฒันานกัศกึษาให้
เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น 

   1.1-01,  

97.20.1-01, 

97.20.1-02 

2. มีระบบและกลไกการพฒันาให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
    ทําเป็น และดําเนินการตามระบบ 

   97.20.1-03 

ถงึ 

97.20.1-06 

3. มีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น    2.7-04 

4. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร    1.1-07 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น 

 

 

  1.1-07, 

97.20.1-07 

6. มีนกัศกึษาหรือผลงานของนกัศกึษาได้รับการยอมรับ หรือได้รับการ
ยกยอ่ง หรือได้รับรางวลัระดบัชาตหิรือนานาชาตใินด้านการคดิเป็น
ทําเป็น 

 

 

  97.20.1-08 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1           มหาวิทยาลยัมีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ี

สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั (97.20.1-01)  ซึง่
ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
การแขง่ขนัด้านวิชาการและวชิาชีพทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการพฒันา
นกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตามมตสิภา
มหาวิทยาลยัเร่ืองเอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 
2554 (97.20.1-02) ดงันี ้
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
        อตัลกัษณ์ : “บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น”  (Graduates with Creativity & Workability) 
         เอกลกัษณ์ : “มจพ. คือ มหาวิทยาลยัแหง่การสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม” 
                             “KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation” 
        สว่นคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้จดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 
2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-01) ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) ของมหาวทิยาลยั ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  
กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ   

ข้อ 2   ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียน และมี      
  การให้นกัศกึษาจดัทําโครงงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ เช่น  
        1. วิชา 200391 Professional Experience I   3(0-6-3)  (97.20.1-03) 
        2. วิชา 213382 Mechatronic Project II   2(0-4-2)  (97.20.1-04) 
        3. วิชา 020213016 Digital and Logic Circuit Design Laboratory )   1(0-3-1)  (97.20.1-05) 
        4. วิชา 020313600 Surveying    3(2-3-5)    (97.20.1-06) 

ข้อ 3 คณะมีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น ได้แก่ โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
(2.7-04)  

ข้อ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-07) 
ข้อ 5 มีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2556  (1.1-07) มาพิจารณาจดัทํา

แผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2557  (97.20.1-07) 
ข้อ 6 ปีการศกึษา 2556 มีนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 6 คน ได้รับรางวลัและประกาศนียบตัร 

ในการแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการ  “Teaching Academy  2014”   ครัง้ท่ี 3  วนัท่ี 18-20 มกราคม 
2557 ณ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ (97.20.1-08)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น 

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
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แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01       แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 1.1–07       รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
 ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 2.7-04  โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-01  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2556) 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-02   มตสิภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
  เเร่ือง อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของ มจพ. 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-03 มคอ.3  วชิา 200391 Professional Experience I 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-04 มคอ.3 วิชา 213382 โครงงานแมคคาทรอนิกส์2 (Mechatronics Project II)
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-05 มคอ.3  วชิา 020213016 ปฏิบตักิารออกแบบวงจรลอจิกและดจิิทลั  
  (Digital and Logic Circuit Design Laboratory) 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-06 มคอ.3  วชิา 020313600  การสํารวจ (Surveying) 
 เอกสารหมาบเลข 97.20.1-07 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2557 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  ผลการแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการโครงการ “Teaching Academy  
  2014 “ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.20.2   ระบบและกลไกการพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
                     ประดษิฐกรรมสู่นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุ
การพฒันานวตักรรม 

 

 

  1.1-01, 

97.20.1-01 

97.20.1-02 

2. มีระบบและกลไกการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบคุลากร 
    สร้างสรรค์นวตักรรม และดําเนินการตามระบบ 

 

 

  2.7-04, 

97.20.2-01 

3. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสง่เสริม
สนบัสนนุการพฒันานวตักรรม 

 

 

  1.1-07 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันานวตักรรม 

 

 

  1.1-07, 

97.20.1-07 

5. มีผลงานของนกัศกึษาหรือบคุลากรท่ีเกิดประโยชน์หรือสร้างคณุคา่
ตอ่ชมุชน/สงัคม หรือได้รับการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 

   97.20.2-02 

97.20.2-03 

6. สว่นงานหรือบคุลากร หรือนกัศกึษา หรือผลงานของบคุลากร หรือ

ผลงานของนกัศกึษาได้รับการยอมรับในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
   97.20.2-01, 

97.20.2-04. 

97.20.2-05 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1         มหาวิทยาลยัมีการจดัทําแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ี

สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั (97.20.1-01)  ซึ่ง
ประกอบด้วย ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
การแขง่ขนัด้านวิชาการและวิชาชีพทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  กลยทุธ์ท่ี 3 สง่เสริมการพฒันา
นกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตามมติ
สภามหาวิทยาลยัเร่ือง เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 
26 มกราคม 2554 (97.20.1-02) ดงันี ้
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
          ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555-2559 (ระยะ 5 ปี) (1.1-01) ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) ของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค์  
กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

ข้อ 2 มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด โดยกําหนดให้
นกัศกึษาทกุคนต้องจดัทําโครงงานพิเศษก่อนจบการศกึษาร่วมกบักิจกรรมอ่ืนท่ีได้ให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนันํา
องค์ความรู้จากห้องเรียนมาวิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ โครงการพัฒนา
สิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 (2.7-04) ซึง่เป็นการให้นกัศกึษาได้มีเวทีในการแข่งขนัผลงานทางวิชาการก่อนเข้าสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติ   รวมทัง้มีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและนําเสนอ
ผลงาน  ซึง่ในปีการศกึษา 2556 บคุลากรและนกัศกึษาได้นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดและ
แสดงนิทรรศการ ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส จนได้รับรางวลั 2 รางวลั (97.20.2-01) 

ข้อ 3 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-07)  
ข้อ 4 มีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2556  (1.1-07) มาพิจารณาใน

การจดัทําแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2557  (97.20.1-07) 
ข้อ 5 มีผลงานอาจารย์ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 คน 2 ผลงาน คือ  ผศ.โกศิน สวนานนท์  ช่ือผลงาน  

เคร่ืองขบัเคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกูด้วยวิธีผสมฟองอากาศ  และอุปกรณ์ควบคมุอณุหภมิูและเสียงเพลง
ของเคร่ืองขบัเคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกูด้วยวิธีผสมฟองอากาศ (97.20.2-02)  โดยมีการนําไปใช้ประโยชน์
จริงในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติ (97.20-2-03)  

ข้อ 6 มีผลงานของอาจารย์ 3 ทา่น  ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิ 1) ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา ได้รับ
รางวลัเหรียญเงิน จากผลงานเร่ือง “เคร่ืองอ่านฉลากยาสําหรับผู้ มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยใช้ 
อาร์เอฟไอดี   2) ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน  ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง จากผลงานเร่ือง “เคร่ืองวดัอตัราการ
ตอบสนองแบบสามมิติสําหรับผู้ ป่วยพาร์กินสัน”  จากการประกวดในงาน “42nd International 
Exhibition of Inventions of Genera” ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส  (97.20.2-01)  และมีการนําไปใช้
ประโยชน์ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (97.20..2-04)    3) ผศ.โกศิน  สวนานนท์  ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน “เคร่ืองต้นแบบการคัดแยกเมล็ดพืช”  จากการประกวดในงาน “Seoul 
International Invention Fair (SIIF)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี   (97.20.2-05)   

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยั
แหง่การสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม 

ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
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จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01       แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 

เอกสารหมายเลข 1.1–07       รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
 ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 2.7-04  โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-01  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2556) 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-02   มตสิภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ฉบบัท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
  เเร่ือง อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ของ มจพ. 
 เอกสารหมาบเลข 97.20.1-07 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2557 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  อาจารย์ 2 ทา่นได้รับรางวลัระดบันานาชาต ิณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-02 ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.โกศนิ  สวนานนท์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติ  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-05 ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิณ กรุงโซล  
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ตวับ่งชี ้สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 
วิธีการคาํนวณ 
 

คะแนนประเมินบณัฑิต = 
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้คา่เฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวับ่งชี ้

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ปีการศึกษา 2555 
1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้หมด คน 566 
2. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด คน 177 
3. ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต คะแนน 738.55 
4. คา่เฉล่ียของคะแนนประเมิน คา่เฉล่ีย 4.17 

 
การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน
ที่ได้ 

คา่เฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต คา่เฉล่ีย 4.50 คา่เฉล่ีย 4.17 4.17 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 

 
รายการเอกสารอ้างองิ 

เอกสารหมายเลข สมศ.16.2   ตารางสรุปผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ รุ่นปีการศกึษา 2555 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.30.1  ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่คดิเป็น ทาํเป็น ถ่ายทอดเป็น 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

   1.1-01 

97.30.1-01 

2. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียน หรือจากการวจิยั 

   97.20.1-03 

ถึง 

97.20.1-06 

3. ทกุหลกัสตูรมีการให้นกัศกึษาจดัทําโครงงาน หรือโครงการปัญหา
พิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

    

4. มีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
ของนกัศกึษา 

   2.7-04 

5. มีนกัศกึษาหรือผลงานของนกัศกึษา หรือศิษย์เก่าได้รับการยอมรับ
หรือได้รับการยกยอ่ง หรือได้รางวลัในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

 

 

  97.20.1-08 

6. มีผลการประเมินวา่บณัฑิตมีคณุลกัษณะ “คิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น” ของผู้ใช้บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ตัง้แตร่ะดบั 

    3.51 ขึน้ไป 

 

 

  97.30-01-2 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 คณะได้จดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  (1.1-01) 
ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วม
แขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ซึง่คณะได้มีการกําหนดอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ตามมตขิองคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ครัง้ท่ี 4/2554  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  
(97.30.1-01)  

ข้อ 2 ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรียน

หรือจากการวิจยั และการฝึกสอน ได้แก่  



 - 128 -

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

        1. วิชา 200391 Professional Experience I   3(0-6-3)  (97.20.1-03) 
        2. วิชา 213382 Mechatronic Project II   2(0-4-2)  (97.20.1-04) 
        3. วิชา 020213016 Digital and Logic Circuit Design Laboratory )   1(0-3-1)  (97.20.1-05) 
        4. วิชา 020313600 Surveying    3(2-3-5)    (97.20.1-06) 

ข้อ 3 ทกุหลกัสตูรมีการให้นกัศกึษาจดัทําโครงงานหรือโครงการปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 

(ดหูลกัสตูร) 
ข้อ 4 คณะมีกิจกรรมสง่เสริมการพฒันาให้นกัศกึษาคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็นทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ 

โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 (2.7-04)  

ข้อ 5 มีนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 6 คน     ได้รับรางวลัและประกาศนียบตัรจากการแขง่ขนั
ความเป็นเลศิทางวิชาการ  “Teaching Academy  2014”   ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 18-20 มกราคม 2557 ณ คณะ
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ (97.20.1-08)   

ข้อ 6 มีการจดัทําแบบประเมินการรับรู้และการยอมรับอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ   ซึง่ได้แจกประเมินไป

ทัง้หมดตามจํานวนบคุลากร คือ 152 ใบ  ได้รับกลบัมา 78 ใบ  คดิเป็นร้อยละ  51.32  ซึง่มีความพงึพอใจ

ภาพรวมในระดบัมาก อยูท่ี่ 4.09 (ด้านอตัลกัษณ์ 4.16 และด้านเอกลกัษณ์ 4.03)  (97.30-1-02) 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีคดิเป็น 
ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :     สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 

 เอกสารหมายเลข 1.1–01       แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (2555-2559) 
 เอกสารหมายเลข 2.7-04 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-03 มคอ.3  วชิา 200391 Professional Experience I 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-04 มคอ.3 วิชา 213382 โครงงานแมคคาทรอนิกส์2 (Mechatronics Project II)
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-05 มคอ.3  วชิา 020213016 ปฏิบตักิารออกแบบวงจรลอจิกและดจิิทลั  
  (Digital and Logic Circuit Design Laboratory) 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-06 มคอ.3  วชิา 020313600  การสํารวจ (Surveying) 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  ผลการแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการโครงการ “Teaching Academy  
  2014 “ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

เอกสารหมายเลข 97.30.1-01 มตท่ีิประชมุเร่ืองอตัลกัษณ์สว่นงาน ครัง้ท่ี 4/25544 วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
 เอกสารหมายเลข 97.30.1-02 สรุปผลประเมินการรับรู้และยอมรับอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์คณะ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.30.2   ระบบและกลไกการพัฒนาคณะให้เป็นต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 

อ้างองิ 

หมายเลข 

มีการ
ดาํเนินงาน 
ครบถ้วน 

มีการ
ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือสง่เสริมการพฒันาและสร้างสรรค์
นวตักรรม 

   1.1-01 

2. มีการจดัทําแผนปฏิบตักิารตามกลยทุธ์ในการพฒันาและ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

   1.1-05 

3. มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัศกึษาและบคุลากรได้มีสว่นร่วมใน
การปฏิบตัติามแผนกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

   97.20.1-07, 

97.20.2-01  

4. มีการประเมินผลการปฏิบตัติามแผนในการพฒันาและสร้างสรรค์
นวตักรรม 

   1.1-07 

5.  มีการนําผลประเมินมาพฒันาปรับปรุงแผนในการพฒันาและ   
     สร้างสรรค์นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

   97.20.1-07 

6. ผลงานของนกัศกึษาหรือบคุลากร หรือศษิย์เก่าได้รับรางวลัหรือ 
    ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาต/ินานาชาต ิหรือนําไปขยายผลในการ 
    ใช้งานจริง 

 

 

  97.20.1-08, 

97.20.2-01, 

97.20.2-04, 

97.20.2-05 

7. ผลงานท่ีเกิดจากความคดิสร้างสรรค์ของนกัศกึษาหรือบคุลากร 
หรือศษิย์เก่าได้รับการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 

   97.20.2-02, 

97.20.2-03 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 หรือ 7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน : 
เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1 มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559  (ระยะ 5 ปี)  (1.1-01) 
ประกอบด้วย ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วม
แขง่ขนัผลงานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

ข้อ 2 มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2556 ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพและคณุธรรม  กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมแข่งขนัผลงานนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(1.1-05) 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 3 มีการสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัศกึษาและบคุลากรได้มีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามกลยทุธ์ท่ี 2    ได้แก่ 
โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 4 (97.20.1-07)   ซึง่เป็นการให้นกัศกึษาได้มีเวทีในการแขง่ขนัผลงาน 
ทางวิชาการก่อนเข้าสูเ่วทีระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  รวมทัง้มีการสง่เสริม สนบัสนนุงบประมาณในการ 
วิจยัและนําเสนอผลงาน  ซึง่ในปีการศกึษา 2556 บคุลากรและนกัศกึษาได้นําผลงานประดษิฐ์คดิค้นเข้า 
ร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการ ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส จนได้รับรางวลั 2 รางวลั (97.20.2-01) 

ข้อ 4 มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร (1.1-07) 
ข้อ 5 มีการนําข้อเสนอแนะเร่ืองแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2556  มาพิจารณาในการจดัทําแผนปฏิบตักิาร

ปีงบประมาณ 2557  (97.20.1-07)   
ข้อ 6       มีนกัศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 6 คน     ได้รับรางวลัและประกาศนียบตัรจากการ

แขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการ  “Teaching Academy  2014”   ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 18-20 มกราคม 2557 
ณ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ (97.20.1-08)         
     มีผลงานของอาจารย์ 3 ทา่น  ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิ 1) ผศ.ดร.ฐิตพิงษ์  เลศิวิริยะประภา 
ได้รับรางวลัเหรียญเงิน จากผลงานเร่ือง “เคร่ืองอ่านฉลากยาสําหรับผู้ มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดย
ใช้ อาร์เอฟไอดี   2) ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน  ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง จากผลงานเร่ือง “เคร่ืองวดัอตัรา
การตอบสนองแบบสามมิตสํิาหรับผู้ ป่วยพาร์กินสนั”  จากการประกวดในงาน “42nd International 
Exhibition of Inventions of Genera” ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส  (97.20.2-01)  และมีการนําไปใช้
ประโยชน์ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (97.20.4)  3) ผศ.โกศนิ  สวนานนท์  ได้รับรางวลั
เหรียญเงิน ผลงาน “เคร่ืองต้นแบบการคดัแยกเมลด็พืช”  จากการประกวดในงาน “Seoul International 
Invention Fair (SIIF)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี   (97.20.2-05)  ) 

ข้อ 7 มีผลงานอาจารย์ได้รับการจดอนสุทิธิบตัร 1 คน 2 ผลงาน คือ ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ช่ือผลงาน เคร่ืองขบั 
เคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกูด้วยวธีิผสมฟองอากาศ  และอปุกรณ์ควบคมุอณุหภมิูและเสียงเพลงของเคร่ือง
ขบัเคล่ือนนํา้เกลือล้างจมกูด้วยวิธีผสมฟองอากาศ (97.20.2-02)     โดยมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติ (97.20-2-03) 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็นต้นแบบแหง่การผลติ
ครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 

ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :    สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
จุดแข็ง : 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 เอกสารหมายเลข 1.1–01  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
 เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เอกสารหมายเลข 1.1–07  รายงานประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบตักิารตามตวัชีว้ดัคํารับรองการ 
    ปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในรอบ 12 เดือน 
 เอกสารหมายเลข 2.7-04 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
 เอกสารหมาบเลข 97.20.1-07 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2557 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-08  ผลการแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการโครงการ “Teaching Academy  
  2014 “ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  อาจารย์ 2 ทา่นได้รับรางวลัระดบันานาชาต ิณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-02 ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.โกศนิ  สวนานนท์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติ  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-05 ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิณ กรุงโซล  
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.1  ผลการชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในระดับมหาวทิยาลัย 

         ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    1.1-05, 
2.7-02, 

สมศ.18.1-01 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    97.20.1-07, 
97.20.1-08 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่คนในมหาวิทยาลยั    97.20.2-02 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่มหาวิทยาลยั     

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ    97.20.1-09 
97.20.2-03, 
97.20.2-04 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
 
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1      มหาวิทยาลยัมีการกําหนดประเดน็จะดําเนินงานเพ่ือชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมภายใน

มหาวิทยาลยั มตสิภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 7/2556 ฉบบัท่ี 19  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 ได้กําหนด
ประเดน็การดําเนินงาน สมศ.18.1 เพ่ือชีนํ้า ป้องกนัหรือแก้ปัญหาของสงัคมภายในมหาวิทยาลยัและ
คณะในด้านความคดิสร้างสรรค์  (สมศ.18.1-01)   เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะถือปฏิบตั ิ
    ส่วนของคณะมีการจัดทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2556  (1.1-05)  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันผลงาน
นวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดบัชาติและนานาชาติ  กลยุทธ์ท่ี 8 สนบัสนนุให้นกัศึกษามีการเผยแพร่
ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ   และประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถในการ
วิจยัและพฒันา  กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมให้บคุลากรนําผลงานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
หรือนําเสนอในท่ีประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิได้แก่  
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
1) โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 5 (2.7-02)   เพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรและนกัศกึษาได้ 

สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมใหม่ ๆ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และพระราช
กรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ซึ่งมีตวัชีว้ดั 1 ตวั คือ จํานวนผลงานได้รับการจด
ทรัพย์สนิทางปัญญา 1 เร่ือง        

ข้อ 2 คณะได้ดําเนินการโครงการตามท่ีกําหนดไว้ในแผน  ซึง่สรุปผลประเมินโครงการได้ดงันี ้
     1)  โครงการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ ครัง้ท่ี 5 บรรลผุลตามเป้าหมาย คือ มีผลงานนกัศกึษาท่ีส่งเข้า
ประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศและนําไปจดลิขสิทธ์ิ 1 ผลงาน  คือ  น.ส.วจีร์  ตามสายสุด  ช่ือ
ผลงาน เกมชาวนาหรรษาบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์  (สมศ.18.1-03)      

ข้อ 3 จากการจัดโครงการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ ครัง้ท่ี 5  ทําให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้และ
ประยกุต์ความรู้ เพ่ือคิดค้นพฒันาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และพฒันาต่อยอดใช้งานได้จริง  ได้สร้าง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามแนวคิดพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงและพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกบั
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  ก่อให้เกิดความร่วมมือพฒันาองค์ความรู้ด้านการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ 
และสามารถนําผลงานไปเข้าประกวดในระดบัชาติและนานาชาติ  รวมทัง้สามารถนําไปจดทะเบียน
ทรัพย์สนิทางปัญญาและพฒันาตอ่ยอดใช้งานได้จริง   

ข้อ 4 ผลงานของนกัศกึษา คือ นางสาววจีร์ ตามสายสดุ  ได้รับการจดลขิสทิธ์ิ 1 ผลงาน คือ  เกมชาวนา
หรรษาบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ (สมศ.18.1-03)  ซึง่บคุคลทัว่ไปสามารถ download ได้ฟรีใน 
play store  

ข้อ 5 ผลงานของอาจารย์และนกัศกึษา  คือ   1) ผศ.ดร.ฐิตพิงษ์ เลศิวิริยะประภา   ได้รับรางวลัเหรียญเงิน 
จากผลงาน เร่ือง  “เคร่ืองอา่นฉลากยาสําหรับผู้ มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยใช้อาร์เอฟไอดี   
2) ดร.สรเดช ครุฑจ้อน และนกัศกึษา  ช่ือ นายปิยชาต ิเจริญรูป และนายปริญญา จิตต์เท่ียง   ได้รับ
รางวลัเหรียญทองแดง   จากผลงาน เร่ือง   “เคร่ืองวดัอตัราการตอบสนองแบบสามมิตสํิาหรับผู้ ป่วย 
พาร์กินสนั”  จากการประกวดงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Genera” ณ  
กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส (97.20.2-01)  ซึง่ทัง้สองรางวลัสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ
(วช.) ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัให้เป็นตวัแทนเข้าร่วมประกวดผลงาน 

 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้าน
ความคดิสร้างสรรค์ 

ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
 



 - 135 -

จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 เอกสารหมายเลข 1.1-05 แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 เอกสารหมายเลข 2.7-02 โครงการพฒันาสิง่ประดษิฐ์ ครัง้ท่ี 6 
 เอกสารหมายเลข 2.7-04 โครงการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-01  อาจารย์ 2 ทา่นได้รับรางวลัระดบันานาชาต ิณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-02 ใบจดอนสุทิธิบตัร ของ ผศ.โกศนิ  สวนานนท์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-03 หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติ  
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-04   หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.2-05 ผศ.โกศนิ สวนานนท์ ได้รับรางวลัในระดบันานาชาต ิณ กรุงโซล  
 เอกสารหมายเลข สมศ.18.1-01  มตสิภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 7/2556 ฉบบัท่ี 19 วนัท่ี 14 สงิหาคม 2556 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18.1-02  โครงการจดัทําวารสารวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18.1-03   ผลงานของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดลขิสทิธ์ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanokpat
Sticky Note
ตัดออกไม่เอา
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.2  ผลการชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกมหาวทิยาลัยด้านพลังงาน 

         และส่ิงแวดล้อม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลติ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน เอกสาร 
อ้างองิ 

หมายเลข 
มีการ

ดาํเนินงาน 
มีการ

ดาํเนินงาน
แต่ไม่

ครบถ้วน 

ไม่ได้
ดาํเนินงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)    สมศ.18.2-01, 

สมศ.18.2-02 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80    สมศ.18.2-02 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่คนในชมุชน     

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่ชมุชนหรือ
สงัคม 

    

5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ     

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 1      มหาวิทยาลัยมีการกําหนดประเด็นท่ีจะดําเนินงานเพ่ือชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมติสภามหาวิทยาลัยครัง้ท่ี 7/2556 ฉบับท่ี 19  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2556  (สมศ.18.1-01) ได้กําหนดประเด็นการดําเนินงาน สมศ.18.2  เพ่ือชีนํ้า ป้องกนัหรือแก้ปัญหา
ของสงัคมภายนอกมหาวิทยาลยัและคณะในด้านพลงังงานและสิง่แวดล้อม  เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะ
ถือปฏิบตั ิ   
     คณะได้ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยั จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ มจพ. ร่วมรักษ์
คลองบางเขนใหม่ (สมศ.18.2-01)  โดยคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการรณรงค์
ไม่ทิง้ขยะและปลอ่ยนํา้เสียลงคลอง  ซึง่สอดคล้องเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัย  ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสูส่ากล  เป้าประสงค์ท่ี 4.3  องค์ความรู้ท่ีให้บริการวิชาการสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม  กลยทุธ์ท่ี 6 สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการแก่ภาคอตุสาหกรรมและสงัคม  (97.20.1-01)  หน้า 26  โดยมีการตัง้ตัว้ชีว้ดัความสําเร็จไว้ 2 
ตวั คือ คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของชมุชนตอ่โครงการ 3.51  จํานวนนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 
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เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 
ข้อ 2 จากการสรุปผลประเมินโครงการบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีกําหนด คือ ชมุชนมีความพงึพอใจรวมตอ่

โครงการ 4.36  และมีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  (สมศ.18.2-01)  
ข้อ 3 ผู้อยูอ่าศยัในชมุชนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบตอ่การทิง้ขยะและปลอ่ยนํา้เสียลงคลอง  

ช่วยลดปริมาณขยะ และยงัได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชมุชนและมหาวิทยาลยั รวมทัง้เป็น 
การสมานสามคัคีและร่วมมือกนัปรับภมิูทศัน์บริเวณริมคลองบางเขนใหมอี่กด้วย   

ข้อ 4 ผู้อยูอ่าศยัในชมุชนบริเวณริมคลองบางเขนใหม่เกิดจิตสํานกึในการอนรัุกษ์แหลง่นํา้และร่วมกนัดแูล 
รักษาแหลง่นํา้ในชมุชน  ทําให้คณุภาพชีวิตดีขึน้     ซึง่เกิดจากการนําความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ 
(คะแนนเฉล่ีย 4.43) ไปปรับใช้ภายในชีวิตประจําวนั (คะแนนเฉล่ีย 4.32)  

ข้อ 5 - 
 
การประเมนิตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้าน
พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

 
การประเมนิผลเทยีบกับเป้าหมาย :   สงูกวา่เป้าหมาย   เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากวา่เป้าหมาย 
 
 
จุดแข็ง : 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18.1-01  มตสิภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 7/2556 ฉบบัท่ี 19 วนัท่ี 14 สงิหาคม 2556 
 เอกสารหมายเลข สมศ.18.2-01  โครงการ มจพ. ร่วมรักษ์คลองบางเขนใหม่ 
 เอกสารหมายเลข 97.20.1-01   แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2556) 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ตารางที่ 1 (ส.1) แสดงผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 รายตวับง่ชี ้ 
                      คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1     5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑติ      

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูร 

5 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ  3.00 

2.2 อาจารย์ประจําทัง้หมดวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 60 71  
64.55 

 
 

 
5.00  อาจารย์ประจําทัง้หมด 110 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําวฒิุปริญญาเอก 
ท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

    

 
2.3 

อาจารย์ประจําทัง้หมดท่ีมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

 
ร้อยละ 18 

 
19 

 
17.27 

 
 

 
2.88 

 อาจารย์ประจําทัง้หมด 110 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ท่ี
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

    

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  4.00 

2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 6 ข้อ  1,3,4,5 4 ข้อ  3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล 
การเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 

4 ข้อ 1,3,4,5 4 ข้อ  4.00 

2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศกึษา 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
ร้อยละ 80 

 
183 

 
86.32 

 
 

 
4.32 

 จํานวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทัง้หมด 212 

สมศ.2 ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมิน
บณัฑิต 

คา่เฉล่ีย 4 745.31  
4.21 

 
 

 
4.21 

 จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 177 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

สมศ.3 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.โท 

 
ร้อยละ 20 

 
26.75 

 
35.67 

 
 

 
5.00 

 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.โท
ทัง้หมด 

75 

สมศ.4 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์ของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.เอก 

 
ร้อยละ 50 

 
18.00 

 
81.82 

 
 

 
5.00 

 จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั ป.เอก
ทัง้หมด 

22 

สมศ.14 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของอาจารย์ประจํา 4 คะแนน 518 4.71  3.93 

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 100 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2     4.10 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา      

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นกัศกึษา 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 3     5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวจัิย      

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 180,000 
บาท 

24,680,137.85 230,655.49 
บาทตอ่คน 

 
 

 
5.00  จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจํา 

ท่ีปฏิบติังานจริง 
107 

สมศ.5 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของงานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ร้อยละ 20 

 
40.50 

 
36.82 

 
 

 
5.00 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 110 

สมศ.6 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 20 

 
22 

 
20.00 

 
 

 
5.00 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 110 

สมศ.7 ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานวิชาการ 
ท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ 

 
ร้อยละ 6 

 
5.00 

 
4.55 

 
 

 
2.28 

 อาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 110 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 4     4.55 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม     

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

4 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ  3.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

4 ข้อ 1,2 2 ข้อ  2.00 

สมศ.8 การนําความรู้และประสบการณ์จาก 
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอนและการวิจยั 

 
ร้อยละ 30 

10  
100 

 
 

 
5.00 10 

สมศ.9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ  3.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 5     3.25 

องค์ประกอบที่ 6  การทาํนุบาํรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

     

6.1 ระบบและกลไกในการทํานบํุารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ข้อ  1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

สมศ.10 การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ข้อ  1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

สมศ.11 การพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวฒันธรรม 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 6     4.33 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      

7.1 ภาวะผู้ นําของคณะกรรมการประจําสว่น
งานและผู้บริหารทกุระดบัของสว่นงาน 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

7.2 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตดัสนิใจ 

5 ข้อ 1,2,3,5 4 ข้อ  4.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 7     4.75 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ       

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 8     5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน 
7 ข้อ 1,2,3,4,6,7,8 7 ข้อ  4.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมนิ ข้อมูล ผลลัพธ์ 

9.20.1 การสง่รายงานการประเมินตนเอง ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5  5.00 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  4.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 9     4.33 

องค์ประกอบที่ 97  อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม     

97.20.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

97.20.2 ระบบและกลไกการพฒันามหาวิทยาลยัให้
เป็นมหาวิทยาลยัแหง่การสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสูน่วตักรรม 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

97.30.1 ระบบและกลไกการพฒันานกัศกึษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00 

97.30.2 ระบบและกลไกการพฒันาคณะให้เป็น
ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์ 
นวตักรรม 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 

สมศ.16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามลกัษณ์ คา่เฉล่ีย 
4.50 

738.55 4.17  4.17 
177 

สมศ.18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมภายในมหาวิทยาลยัด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00 

สมศ.18.2 ผลการชีนํ้า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สงัคมภายนอกมหาวิทยาลยัด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม 

3 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ  5.00 

 ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 97     4.88 

 สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมนิ      

 ค่าเฉล่ียรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ.   4.26 

 ค่าเฉล่ียรวม (ไม่นับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชีเ้พิ่ม มจพ.และส่วนงาน  4.27 

 ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้(ไม่นับตัวบ่งชีเ้พิ่มของส่วนงาน)   4.35 

 ค่าเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้     4.38 
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ตารางที่ 2 (ส. 2) ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ัตลกัษณ์และ
มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย และส่วนงาน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามองค์ประกอบ และมิตขิองระบบ
ประกนัคณุภาพ 

องค์ประกอบ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 
ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
6. การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.22 4.29 4.27 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 องค์ประกอบ (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั และสว่นงาน) อยูใ่นระดบั ดี  (คา่เฉล่ีย 4.27)   
โดยมีองค์ประกอบท่ีอยู่ในระดบัดีมาก จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  และองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดี จํานวน 3 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต  องค์ประกอบ
ท่ี 6 การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา  

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สงัคม
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ตารางที่ 3 (ส. 2+)  ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
    คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม 
    องค์ประกอบ และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 
 

องค์ประกอบ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน 
ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. การผลติบณัฑิต 4.29 3.50 4.41 4.10 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การวิจยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
6. การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา - 4.33 - 4.33 ดี 
97. อตัลกัษณ์ และมาตรการสง่เสริม - 5.00 4.72 4.88 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.38 4.37 4.38 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 องค์ประกอบ (รวมทกุตวับง่ชี)้ อยูใ่นระดบั ดี  (คา่เฉล่ีย 4.38)  
โดยมีองค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วตัถปุระสงค์และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบท่ี 97 อตั
ลกัษณ์และมาตรการสง่เสริม  

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัดี จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต  องค์ประกอบ
ท่ี 6 การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นระดบัพอใช้ จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สงัคม  
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ตารางที่ 4 (ส. 3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ไม่รวมตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์และ
มาตรการสง่เสริม ตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั และสว่นงาน) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และ
มิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยั
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.51 4.51 ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

- 4.57 - 4.57 ดีมาก 

 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร 
การอดุมศกึษา 

4.47 3.78 4.19 4.05 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 4.09 4.46 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.22 4.29 4.27 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ัตลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม ตวับ่งชีข้อง

มหาวิทยาลยั และส่วนงาน) มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มีค่าเฉล่ีย 4.51  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.57  และด้านพนัธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้         
มีคา่เฉล่ีย 4.46 
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ตารางที่ 5 (ส. 3+)    ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

มาตรฐานการอดุมศกึษา และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 4.51 4.51 ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา      

 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอดุมศกึษา 

- 4.56 - 4.56 ดีมาก 

 
ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร
การอดุมศกึษา 

4.47 4.15 4.39 4.28 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

- 5.00 4.09 4.46 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.38 4.37 4.38 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (รวมทุกตวับ่งชี)้ มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มีค่าเฉลี่ย 

4.51  มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา มีคา่เฉล่ีย 4.56 และ
ด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา มีคา่เฉล่ีย 4.28  สว่นมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้
และสงัคมแหง่การเรียนรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.46 

 

ตารางที่ 6 (ส. 4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ไม่รวมตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์และ
มาตรการสง่เสริม ตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยั และสว่นงาน) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมมุมองด้านบริหารจดัการ และ
มิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 

 

มุมมองด้านบริหารจดัการ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.67 4.36 4.04 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.33 4.50 4.42 ดี 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม 3.94 5.00 4.05 4.26 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.22 4.29 4.27 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  
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ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (ไม่รวมตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม ตวับ่งชี ้
ของมหาวิทยาลยั และสว่นงาน)     ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีคา่เฉล่ีย 4.04  ด้านกระบวนการภายใน มี
คา่เฉล่ีย 4.42  ด้านการเงิน มีคา่เฉล่ีย 5.00  และด้านบคุลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม มีคา่เฉล่ีย 4.26 
 

ตารางที่ 7 (ส. 4+) ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

มมุมองด้านบริหารจดัการ และมิตขิองระบบประกนัคณุภาพ 
 

มุมมองด้านบริหารจดัการ 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 3.67 4.50 4.17 ดี 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.53 4.39 4.54 ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. ด้านบคุลากร การเรียนรู้และนวตักรรม 3.94 5.00 4.05 4.26 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.38 4.37 4.38 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  

 
ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (รวมทกุตวับ่งชี)้    ด้านนกัศกึษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีคา่เฉล่ีย 4.17  ด้านกระบวนการภายใน มีคา่เฉล่ีย 4.54  ด้านการเงิน มีคา่เฉล่ีย 5.00 และด้านบคุลากร การเรียนรู้ 
และนวตักรรม มีคา่เฉล่ีย 4.26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 147 -

ตารางที่ 8 (ส. 5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ไม่รวมตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย และส่วนงาน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา 

     

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวชิาการ 3.94 3.33 3.93 3.64 ดี 
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.67 - 4.67 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.29 4.30 3.93 4.27 ด ี
2. มาตฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนั      
(1) ด้านการผลติบณัฑิต - 4.67 4.51 4.57 ดีมาก 
(2) ด้านการวจิยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 
(4) ด้านการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ดี 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.13 4.32 4.28 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.22 4.29 4.27 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา (ไม่รวมตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริม ตวับ่งชีข้อง

มหาวิทยาลยั และส่วนงาน)   มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา มีคา่เฉล่ียรวม เป็น  4.27 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนั มีคา่เฉล่ียรวม เป็น 4.28 
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ตารางที่ 9 (ส. 5+) ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 (รวมทกุตวับง่ชี)้  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตาม

มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มิตขิองระบบประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมิน ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมใน
การจดัการศกึษา 

     

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
(2) ด้านวชิาการ 3.94 3.33 3.93 3.64 ด ี
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
(4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.75 4.17 4.71 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 1 4.29 4.50 4.05 4.43 ด ี
2. มาตฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนั      
(1) ด้านการผลติบณัฑิต - 4.67 4.51 4.57 ดีมาก 
(2) ด้านการวจิยั 5.00 5.00 4.09 4.55 ดีมาก 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 2.50 4.50 3.83 ด ี
(4) ด้านการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - 4.00 4.50 4.33 ด ี

เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีข้องมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.13 4.42 4.34 ด ี

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.47 4.38 4.37 4.38 ด ี

ผลการประเมิน ด ี ด ี ด ี ด ี  

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา (รวมทกุตวับ่งชี)้ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อม

ในการจดัการศกึษา มีคา่เฉล่ียรวม เป็น 4.43 และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนั มีคา่เฉล่ียรวม 
เป็น 4.38  
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